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Mensagem #7
Escolhidos para ser santos com um viver santo a im de expressar o Deus santo e
nos tornar a cidade santa
Referências Bíblicas
Gn 1:11
Gn 1:21
Gn 1:24
Gn 1:25
Lv 18:1
Lv 18:2
Lv 18:3
Lv 18:4
Lv 18:5
Lv 18:6
Lv 18:7
Lv 18:8
Lv 18:9
Lv 18:10
Lv 18:11
Lv 18:12
Lv 18:13
Lv 18:14
Lv 18:15
Lv 18:16
Lv 18:17
Lv 18:18
Lv 18:19
Lv 18:20
Lv 18:21
Lv 18:22
Lv 18:23
Lv 18:24
Lv 18:25
Lv 18:26
Lv 18:27
Lv 18:28

E disse: Produza a terra relva, ervas que dê em semente e á rvores frutı́feras que dê em fruto segundo a sua espé cie,
cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez.
Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as
á guas, segundo as suas espé cies; e todas as aves, segundo as suas espé cies. E viu Deus que isso era bom.
Disse també m Deus: Produza a terra seres viventes, conforme a sua espé cie: animais domé sticos, ré pteis e
animais selvá ticos, segundo a sua espé cie. E assim se fez.
E fez Deus os animais selvá ticos, segundo a sua espé cie, e os animais domé sticos, conforme a sua espé cie, e todos
os ré pteis da terra, conforme a sua espé cie. E viu Deus que isso era bom.
Disse mais o SENHOR a Moisé s:
Fala aos ilhos de Israel e dize-lhes: Eu sou o SENHOR, vosso Deus.
Nã o fareis segundo as obras da terra do Egito, em que habitastes, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã ,
para a qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos.
Fareis segundo os meus juı́zos e os meus estatutos guardareis, para andardes neles. Eu sou o SENHOR, vosso
Deus.
Portanto, os meus estatutos e os meus juı́zos guardareis; cumprindo-os, o homem viverá por eles. Eu sou o
SENHOR.
Nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne, para lhe descobrir a nudez. Eu sou o SENHOR.
Nã o descobrirá s a nudez de teu pai e de tua mã e; ela é tua mã e; nã o lhe descobrirá s a nudez.
Nã o descobrirá s a nudez da mulher de teu pai; é nudez de teu pai.
A nudez da tua irmã , ilha de teu pai ou ilha de tua mã e, nascida em casa ou fora de casa, a sua nudez nã o
descobrirá s.
A nudez da ilha do teu ilho ou da ilha de tua ilha, a sua nudez nã o descobrirá s, porque é tua nudez.
Nã o descobrirá s a nudez da ilha da mulher de teu pai, gerada de teu pai; ela é tua irmã .
A nudez da irmã do teu pai nã o descobrirá s; ela é parenta de teu pai.
A nudez da irmã de tua mã e nã o descobrirá s; pois ela é parenta de tua mã e.
A nudez do irmã o de teu pai nã o descobrirá s; nã o te chegará s à sua mulher; ela é tua tia.
A nudez de tua nora nã o descobrirá s; ela é mulher de teu ilho; nã o lhe descobrirá s a nudez.
A nudez da mulher de teu irmã o nã o descobrirá s; é a nudez de teu irmã o.
A nudez de uma mulher e de sua ilha nã o descobrirá s; nã o tomará s a ilha de seu ilho, nem a ilha de sua ilha,
para lhe descobrir a nudez; parentes sã o; maldade é .
E nã o tomará s com tua mulher outra, de sorte que lhe seja rival, descobrindo a sua nudez com ela durante sua
vida.
Nã o te chegará s à mulher, para lhe descobrir a nudez, durante a sua menstruaçã o.
Nem te deitará s com a mulher de teu pró ximo, para te contaminares com ela.
E da tua descendê ncia nã o dará s nenhum para dedicar-se a Moloque, nem profanará s o nome de teu Deus. Eu sou
o SENHOR.
Com homem nã o te deitará s, como se fosse mulher; é abominaçã o.
Nem te deitará s com animal, para te contaminares com ele, nem a mulher se porá perante um animal, para
ajuntar-se com ele; é confusã o.
Com nenhuma destas coisas vos contaminareis, porque com todas estas coisas se contaminaram as naçõ es que eu
lanço de diante de vó s.
E a terra se contaminou; e eu visitei nela a sua iniqü idade, e ela vomitou os seus moradores.
Poré m vó s guardareis os meus estatutos e os meus juı́zos, e nenhuma destas abominaçõ es fareis, nem o natural,
nem o estrangeiro que peregrina entre vó s;
porque todas estas abominaçõ es izeram os homens desta terra que nela estavam antes de vó s; e a terra se
contaminou.
Nã o suceda que a terra vos vomite, havendo-a vó s contaminado, como vomitou o povo que nela estava antes de
vó s.
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Lv 18:29
Lv 18:30
Lv 19:1
Lv 19:2
Lv 19:3
Lv 19:4
Lv 19:5
Lv 19:6
Lv 19:7
Lv 19:8
Lv 19:9
Lv 19:10
Lv 19:11
Lv 19:12
Lv 19:13
Lv 19:14
Lv 19:15
Lv 19:16
Lv 19:17
Lv 19:18
Lv 19:19
Lv 19:20
Lv 19:21
Lv 19:22
Lv 19:23
Lv 19:24
Lv 19:25
Lv 19:26
Lv 19:27
Lv 19:28
Lv 19:29
Lv 19:30
Lv 19:31
Lv 19:32
Lv 19:33
Lv 19:34
Lv 19:35
Lv 19:36
Lv 19:37

Todo que izer alguma destas abominaçõ es, sim, aqueles que as cometerem serã o eliminados do seu povo.
Portanto, guardareis a obrigaçã o que tendes para comigo, nã o praticando nenhum dos costumes abominá veis que
se praticaram antes de vó s, e nã o vos contaminareis com eles. Eu sou o SENHOR, vosso Deus.
Disse o SENHOR a Moisé s:
Fala a toda a congregaçã o dos ilhos de Israel e dize-lhes: Santos sereis, porque eu, o SENHOR, vosso Deus, sou
santo.
Cada um respeitará a sua mã e e o seu pai e guardará os meus sá bados. Eu sou o SENHOR, vosso Deus.
Nã o vos virareis para os ı́dolos, nem vos fareis deuses de fundiçã o. Eu sou o SENHOR, vosso Deus.
Quando oferecerdes sacrifı́cio pacı́ ico ao SENHOR, oferecê -lo-eis para que sejais aceitos.
No dia em que o oferecerdes e no dia seguinte, se comerá ; mas o que sobejar, ao terceiro dia, será queimado.
Se alguma coisa dele for comida ao terceiro dia, é abominaçã o; nã o será aceita.
Qualquer que o comer levará a sua iniqü idade, porquanto profanou coisa santa do SENHOR; por isso, será
eliminado do seu povo.
Quando també m segares a messe da tua terra, o canto do teu campo nã o segará s totalmente, nem as espigas
caı́das colherá s da tua messe.
Nã o rebuscará s a tua vinha, nem colherá s os bagos caı́dos da tua vinha; deixá -los-á s ao pobre e ao estrangeiro. Eu
sou o SENHOR, vosso Deus.
Nã o furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade cada um com o seu pró ximo;
nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanarı́eis o nome do vosso Deus. Eu sou o SENHOR.
Nã o oprimirá s o teu pró ximo, nem o roubará s; a paga do jornaleiro nã o icará contigo até pela manhã .
Nã o amaldiçoará s o surdo, nem porá s tropeço diante do cego; mas temerá s o teu Deus. Eu sou o SENHOR.
Nã o fará s injustiça no juı́zo, nem favorecendo o pobre, nem comprazendo ao grande; com justiça julgará s o teu
pró ximo.
Nã o andará s como mexeriqueiro entre o teu povo; nã o atentará s contra a vida do teu pró ximo. Eu sou o SENHOR.
Nã o aborrecerá s teu irmã o no teu ı́ntimo; mas repreenderá s o teu pró ximo e, por causa dele, nã o levará s sobre ti
pecado.
Nã o te vingará s, nem guardará s ira contra os ilhos do teu povo; mas amará s o teu pró ximo como a ti mesmo. Eu
sou o SENHOR.
Guardará s os meus estatutos; nã o permitirá s que os teus animais se ajuntem com os de espé cie diversa; no teu
campo, nã o semeará s semente de duas espé cies; nem usará s roupa de dois estofos misturados.
Se algué m se deitar com uma mulher, se for escrava desposada com outro homem e nã o for resgatada, nem se lhe
houver dado liberdade, entã o, serã o açoitados; nã o serã o mortos, pois nã o foi libertada.
O homem, como oferta pela sua culpa, trará um carneiro ao SENHOR, à porta da tenda da congregaçã o.
Com o carneiro da oferta pela culpa, o sacerdote fará expiaçã o, por ele, perante o SENHOR, pelo pecado que
cometeu, e ser-lhe-á perdoado o pecado que cometeu.
Quando entrardes na terra e plantardes toda sorte de á rvore de comer, ser-vos-á vedado o seu fruto; trê s anos vos
será vedado; dele nã o se comerá .
Poré m, no quarto ano, todo o seu fruto será santo, será oferta de louvores ao SENHOR.
No quinto ano, comereis fruto dela para que vos faça aumentar a sua produçã o. Eu sou o SENHOR, vosso Deus.
Nã o comereis coisa alguma com sangue; nã o agourareis, nem adivinhareis.
Nã o cortareis o cabelo em redondo, nem dani icareis as extremidades da barba.
Pelos mortos nã o ferireis a vossa carne; nem fareis marca nenhuma sobre vó s. Eu sou o SENHOR.
Nã o contaminará s a tua ilha, fazendo-a prostituir-se; para que a terra nã o se prostitua, nem se encha de maldade.
Guardareis os meus sá bados e reverenciareis o meu santuá rio. Eu sou o SENHOR.
Nã o vos voltareis para os necromantes, nem para os adivinhos; nã o os procureis para serdes contaminados por
eles. Eu sou o SENHOR, vosso Deus.
Diante das cã s te levantará s, e honrará s a presença do anciã o, e temerá s o teu Deus. Eu sou o SENHOR.
Se o estrangeiro peregrinar na vossa terra, nã o o oprimireis.
Como o natural, será entre vó s o estrangeiro que peregrina convosco; amá -lo-eis como a vó s mesmos, pois
estrangeiros fostes na terra do Egito. Eu sou o SENHOR, vosso Deus.
Nã o cometereis injustiça no juı́zo, nem na vara, nem no peso, nem na medida.
Balanças justas, pesos justos, efa justo e justo him tereis. Eu sou o SENHOR, vosso Deus, que vos tirei da terra do
Egito.
Guardareis todos os meus estatutos e todos os meus juı́zos e os cumprireis. Eu sou o SENHOR.
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Lv 20:1
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Lv 20:27
Lv 21:16
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Lv 21:19
Lv 21:20
Lv 21:21

Disse mais o SENHOR a Moisé s:
També m dirá s aos ilhos de Israel: Qualquer dos ilhos de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel,
que der de seus ilhos a Moloque será morto; o povo da terra o apedrejará .
Voltar-me-ei contra esse homem, e o eliminarei do meio do seu povo, porquanto deu de seus ilhos a Moloque,
contaminando, assim, o meu santuá rio e profanando o meu santo nome.
Se o povo da terra fechar os olhos para nã o ver esse homem, quando der de seus ilhos a Moloque, e o nã o matar,
entã o, eu me voltarei contra esse homem e contra a sua famı́lia e o eliminarei do meio do seu povo, com todos os
que apó s ele se prostituem com Moloque.
Quando algué m se virar para os necromantes e feiticeiros, para se prostituir com eles, eu me voltarei contra ele e
o eliminarei do meio do seu povo.
Portanto, santi icai-vos e sede santos, pois eu sou o SENHOR, vosso Deus.
Guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o SENHOR, que vos santi ico.
Se um homem amaldiçoar a seu pai ou a sua mã e, será morto; amaldiçoou a seu pai ou a sua mã e; o seu sangue
cairá sobre ele.
Se um homem adulterar com a mulher do seu pró ximo, será morto o adú ltero e a adú ltera.
O homem que se deitar com a mulher de seu pai terá descoberto a nudez de seu pai; ambos serã o mortos; o seu
sangue cairá sobre eles.
Se um homem se deitar com a nora, ambos serã o mortos; izeram confusã o; o seu sangue cairá sobre eles.
Se també m um homem se deitar com outro homem, como se fosse mulher, ambos praticaram coisa abominá vel;
serã o mortos; o seu sangue cairá sobre eles.
Se um homem tomar uma mulher e sua mã e, maldade é ; a ele e a elas queimarã o, para que nã o haja maldade no
meio vó s.
Se també m um homem se ajuntar com um animal, será morto; e matará s o animal.
Se uma mulher se achegar a algum animal e se ajuntar com ele, matará s tanto a mulher como o animal; o seu
sangue cairá sobre eles.
Se um homem tomar a sua irmã , ilha de seu pai ou ilha de sua mã e, e vir a nudez dela, e ela vir a dele, torpeza é ;
portanto, serã o eliminados na presença dos ilhos do seu povo; descobriu a nudez de sua irmã ; levará sobre si a
sua iniqü idade.
Se um homem se deitar com mulher no tempo da enfermidade dela e lhe descobrir a nudez, descobrindo a sua
fonte, e ela descobrir a fonte do seu sangue, ambos serã o eliminados do meio do seu povo.
També m a nudez da irmã de tua mã e ou da irmã de teu pai nã o descobrirá s; porquanto descobriu a nudez da sua
parenta, sobre si levarã o a sua iniqü idade.
També m se um homem se deitar com a sua tia, descobriu a nudez de seu tio; seu pecado sobre si levarã o;
morrerã o sem ilhos.
Se um homem tomar a mulher de seu irmã o, imundı́cia é ; descobriu a nudez de seu irmã o; icarã o sem ilhos.
Guardai, pois, todos os meus estatutos e todos os meus juı́zos e cumpri-os, para que vos nã o vomite a terra para a
qual vos levo para habitardes nela.
Nã o andeis nos costumes da gente que eu lanço de diante de vó s, porque izeram todas estas coisas; por isso, me
aborreci deles.
Mas a vó s outros vos tenho dito: em herança possuireis a sua terra, e eu vo-la darei para a possuirdes, terra que
mana leite e mel. Eu sou o SENHOR, vosso Deus, que vos separei dos povos.
Fareis, pois, distinçã o entre os animais limpos e os imundos e entre as aves imundas e as limpas; nã o vos façais
abominá veis por causa dos animais, ou das aves, ou de tudo o que se arrasta sobre a terra, as quais coisas apartei
de vó s, para tê -las por imundas.
Ser-me-eis santos, porque eu, o SENHOR, sou santo e separei-vos dos povos, para serdes meus.
O homem ou mulher que sejam necromantes ou sejam feiticeiros serã o mortos; serã o apedrejados; o seu sangue
cairá sobre eles.
Disse mais o SENHOR a Moisé s:
Fala a Arã o, dizendo: Ningué m dos teus descendentes, nas suas geraçõ es, em quem houver algum defeito se
chegará para oferecer o pã o do seu Deus.
Pois nenhum homem em quem houver defeito se chegará : como homem cego, ou coxo, ou de rosto mutilado, ou
desproporcionado,
ou homem que tiver o pé quebrado ou mã o quebrada,
ou corcovado, ou anã o, ou que tiver belida no olho, ou sarna, ou impigens, ou que tiver testı́culo quebrado.
Nenhum homem da descendê ncia de Arã o, o sacerdote, em quem houver algum defeito se chegará para oferecer
as ofertas queimadas do SENHOR; ele tem defeito; nã o se chegará para oferecer o pã o do seu Deus.
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Lv 21:22
Lv 21:23
Lv 21:24
Jo 17:17
Rm 6:4
Rm 6:19

Rm 6:22
Rm 7:6
Rm 12:2
1Co 2:13
2Co 2:17
2Co 6:14
Gl 2:19
Gl 2:20
Gl 5:1
Gl 5:2
Gl 5:3
Gl 5:4
Gl 5:5
Gl 5:6
Gl 5:16
Gl 5:17
Ef 1:3
Ef 1:4
Ef 4:17
Ef 4:18
Ef 4:19
Ef 4:20
Ef 4:21
Ef 4:22
Ef 4:23
Ef 4:24
Ef 4:25
Ef 4:26
Ef 4:27

Comerá o pã o do seu Deus, tanto do santı́ssimo como do santo.
Poré m até ao vé u nã o entrará , nem se chegará ao altar, porque tem defeito, para que nã o profane os meus
santuá rios, porque eu sou o SENHOR, que os santi ico.
Assim falou Moisé s a Arã o, aos ilhos deste e a todos os ilhos de Israel.
Santi ica-os na verdade; a tua palavra é a verdade.
Fomos, pois, sepultados com Ele na Sua morte pelo batismo; para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os
mortos mediante a gló ria do Pai, assim també m andemos nó s em novidade de vida.
Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Pois assim como apresentastes à impureza e a
iniquidade os vossos membros como escravos para a iniquidade, assim apresentai agora, à justiça, os vossos
membros como escravos para a santi icaçã o.
Agora, poré m, tendo sido libertados do pecado e tendo vos tornado escravos de Deus, tendes o vosso fruto para a
santi icaçã o e, por im, a vida eterna;
Agora, poré m, fomos libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que está vamos retidos, de modo que
servimos em novidade de espirito e nã o na velhice da letra.
E nã o vos conformeis a esta era, mas transformai-vos pela renovaçã o da mente, para que experimenteis qual é a
vontade de Deus, o que é bom, agradá vel e perfeito.
as quais també m falamos, nã o em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espı́rito;
interpretando coisas espirituais com palavras espirituais.
Porque nã o estamos, como muitos, adulterando a palavra de Deus para ter lucro; mas em Cristo é que falamos
diante de Deus, com sinceridade e da parte de Deus.
Nã o vos ponhais sob jugo desigual com os incré dulos, pois que sociedade pode haver entre a justiça e a
iniquidade? Ou que comunhã o tem a luz com as trevas?
Pois eu, mediante a lei, morri para a lei, a im de viver para Deus.
Estou cruci icado com Cristo; logo, ja nao sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim; e a vida que agora vivo na
carne, vivo na fé , a fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim.
Foi para a liberdade que Cristo nos libertou; portanto, permanecei irmes e nã o vos submetais novamente a jugo
de escravidã o.
Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo nã o vos será de proveito algum.
E, de novo, testi ico a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a cumprir toda a lei.
Fostes reduzidos a nada, separados de Cristo, vó s que vos justi icais pela lei; decaı́stes da graça. .
Porque nó s, pelo Espı́rito e pela fé , aguardamos ardentemente a esperança da justiça.
Pois, em Cristo Jesus, nem a circuncisã o nem a incircuncisã o tê m valor algum, e sim a fé que atua por meio do
amor.
Digo, poré m: andai no Espı́rito e jamais satisfareis à concupiscê ncia da carne.
Porque o desejo da carne é contra o Espı́rito, e o do Espı́rito, contra a carne; porque estes sã o opostos entre sı́, de
modo que nã o façais o que quereis.
Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com todas as bençã os espirituais
nas regiõ es celestiais em Cristo,
assim como nos escolheu Nele antes da fundaçã o do mundo, para sermos santos e sem má cula perante Ele em
amor,
Isto, portanto, digo e no Senhor testi ico, que nã o mais andeis como també m andam os gentios , na vaidade da sua
mente,
sendo obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus por causa da ignorâ ncia que há neles, por causa
da dureza do seu coraçã o;
os quais, tendo-se tornado insensı́veis, se entregaram à devassidã o para, com avidez, cometerem toda espé cie de
impureza.
Mas vó s nã o aprendestes Cristo assim,
se é que de fato O tendes ouvido e Nele fostes instruidos, assim como a realidade está em Jesus,
que, quanto à vossa antiga maneira de viver, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as
concupiscê ncias do engano,
e que sejais renovados no espı́rito da vossa mente
e vos revistais do novo homem, que foi criado segundo Deus em justiça e santidade da realidade.
Portanto, tendo vos despojado da mentira, fale cada um a verdade com o seu pró ximo, pois somos membros uns
dos outros.
Irai-vos, mas nã o pequeis; nã o se ponha o sol sobre a vossa ira,
nã o deis lugar ao diabo.
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Ef 4:28

O que furta, nã o furte mais; antes trabalhe, fazendo com as pró prias mã os o que é respeitá vel, para que tenha o
que repartir com o necessitado.
Ef 4:29
Nã o saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para edi icaçã o, conforme a necessidade,
para que transmita graça aos que ouvem.
Ef 4:30
E nã o entristeçais o Espı́rito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redençã o
Ef 4:31
Toda amargura, có lera, ira, gritaria e insulto sejam removidos do vosso meio, juntamente com toda malı́cia.
Ef 4:32
E sede bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como també m Deus, em
Cristo, vos perdoou.
Ef 5:25
Maridos, amai vossa esposa, como també m Cristo amou a igreja e se entregou por ela.
Ef 5:26
para santi icá -la, puri icando-a pelo lavar da á gua na palavra,
Ef 5:27
a im de apresentar a igreja a Si mesmo gloriosa, sem mancha nem ruga nem qualquer coisa semelhante, mas
santa e sem defeito.
1Ts 5:23 E o pró prio Deus da paz vos santi ique completamente; e o vosso espı́rito, e alma, e corpo sejam conservados
ı́ntegros, irrepreensı́veis, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo.
1Tm 1:3 Quando parti para a Macedô nia, roguei-te que permanecesses em Efeso a im de advertires a certas pessoas que
nã o ensinem coisas diferentes
1Tm 1:4 nem dê em atençã o a fá bulas e genealogias sem im, que geram discussõ es em vez da economia de Deus na fé
1Pe 1:15 mas, assim como o Santo que vos chamou, sede vó s també m santos em toda a vossa maneira de viver,
1Pe 2:5
també m vó s mesmos, como pedras vivas, estais sendo edi icados casa espiritual para sacerdó cio santo, a im de
oferecer sacrifı́cios espirituais aceitá veis a Deus por meio de Jesus Cristo.
1Pe 2:9
Vó s, poré m, sois raça eleita,sacerdó cio real, naçã o santa, povo adquirido para ser propriedade de Deus, a im de
proclamardes as virtudes Daquele que vos chamou das trevas para a Sua maravilhosa luz;
2Pe 1:4
pelas quais Ele nos tem concedido preciosas e grandı́ssimas promessas, para que por elas vos torná sseis
participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupçã o que há no mundo pela concupiscê ncia.
2Pe 3:11 Visto que todas essas coisas serã o assim desfeitas, que tipo de pessoas deveis ser em santa conduta e piedade,
Ap 3:16 Assim, porque é s morno e nã o é s quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da Minha boca.
Ap 19:7 Alegremo-nos, exultemos e demos-Lhe a gló ria, porque chegaram as bodas do Cordeiro, e a Sua esposa já se
preparou.
Ap 19:8 E foi-lhe dado vestir-se de linho ino, resplandecente e puro; pois o linho ino sã o os atos de justiça dos santos.
Ap 19:9 E me disse; Escreve: Bem-aventurados os que sã o chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E me disse: estas sã o as
verdadeiras palavras de Deus.
Ap 21:2 Vi també m a cidade santa, a Nova Jerusalé m, que descia do cé u, da parte de Deus, preparada como uma noiva
adornada para o seu esposo.
Ap 21:9 E veio um dos sete anjos que tê m as sete taças cheias dos sete ú ltimos lagelos e falou comigo, dizendo: Vem, eu te
mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro.
Ap 21:10 E levou-me em espı́rito a uma grande e alta montanha e me mostrou a cidade santa, Jerusalé m, que descia do cé u,
da parte de Deus,
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