
Mensagem #12
O Deus Triúno processado,Sua obra e o resultado da Sua obra

Referências Bíblicas

Timóteo 3:15
Timóteo 3:16
Gn 1:1 No princı́pio, criou Deus os céus e a terra.
Gn 1:2 A terra, porém, estava sem forma e vazia; havia trevas sobre a face do abismo, e o Espı́rito de Deus pairava

por sobre as águas.
Ex 25:8 E me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles.
Ex 25:9 Segundo tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim

mesmo o fareis.
Ex 29:45 E habitarei no meio dos ilhos de Israel e serei o seu Deus.
Ex 29:46 E saberão que eu sou o SENHOR, seu Deus, que os tirou da terra do Egito, para habitar no meio deles; eu sou o

SENHOR, seu Deus.
Ex 40:1 Depois, disse o SENHOR a Moisés:
Ex 40:2 No primeiro dia do primeiro mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação.
Ex 40:34 Então, a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do SENHOR encheu o tabernáculo.
Ex 40:35 Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do

SENHOR enchia o tabernáculo.
Ex 40:36 Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os ilhos de Israel caminhavam avante, em todas as

suas jornadas;
Ex 40:37 se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam, até ao dia em que ela se levantava.
Ex 40:38 De dia, a nuvem do SENHOR repousava sobre o tabernáculo, e, de noite, havia fogo nela, à vista de toda a casa

de Israel, em todas as suas jornadas.
Lv 26:1 Não fareis para vós outros ı́dolos, nem vos levantareis imagem de escultura nem coluna, nem poreis pedra

com iguras na vossa terra, para vos inclinardes a ela; porque eu sou o SENHOR, vosso Deus.
Lv 26:2 Guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário. Eu sou o SENHOR.
Lv 26:3 Se andardes nos meus estatutos, guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes,
Lv 26:4 então, eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo; e a terra dará a sua messe, e a árvore do campo, o seu fruto.
Lv 26:5 A debulha se estenderá até à vindima, e a vindima, até à sementeira; comereis o vosso pão a fartar e

habitareis seguros na vossa terra.
Lv 26:6 Estabelecerei paz na terra; deitar-vos-eis, e não haverá quem vos espante; farei cessar os animais nocivos da

terra, e pela vossa terra não passará espada.
Lv 26:7 Perseguireis os vossos inimigos, e cairão à espada diante de vós.
Lv 26:8 Cinco de vós perseguirão a cem, e cem dentre vós perseguirão a dez mil; e os vossos inimigos cairão à espada

diante de vós.
Lv 26:9 Para vós outros olharei, e vos farei fecundos, e vos multiplicarei, e con irmarei a minha aliança convosco.
Lv 26:10 Comereis o velho da colheita anterior e, para dar lugar ao novo, tirareis fora o velho.
Lv 26:11 Porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma não vos aborrecerá.
Lv 26:12 Andarei entre vós e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo.
Lv 26:13 Eu sou o SENHOR, vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para que não fôsseis seus escravos; quebrei os

timões do vosso jugo e vos iz andar eretos.
Sl 73:25 Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra.
Sl 73:26 Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança

para sempre.
Is 40:28 Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o SENHOR, o Criador dos ins da terra, nem se cansa, nem se fatiga?

Não se pode esquadrinhar o seu entendimento.
Is 40:29 Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor.
Is 40:30 Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem,
Is 40:31 mas os que esperam no SENHOR renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se

cansam, caminham e não se fatigam.
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Is 55:1 Ah! Todos vós, os que tendes sede, vinde às águas; e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei;
sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite.

Is 55:2 Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor, naquilo que não satisfaz? Ouvi-me
atentamente, comei o que é bom e vos deleitareis com inos manjares.

Is 58:3 dizendo: Por que jejuamos nós, e tu não atentas para isso? Por que a ligimos a nossa alma, e tu não o levas em
conta? Eis que, no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso
trabalho.

Mt 11:28 Vinde a Mim todos os que estais consados e sobrecarregados, e Eu vos darei descanso.
Mt 11:29 Tomai sobre vós o Meu jugo e aprendei de Mim, porque sou manso e humilde de coração; e achareis descanso

para as vossas almas.
Mt 11:30 Pois o Meu jugo é suave e o Meu fardo é leve.
Mt 13:19 A todo o que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no

coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho.
Mt 13:24 Outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente

no seu campo;
Mt 13:37 E Ele respondeu: O que semeia a boa semente é o FIlho do Homem;
Mt 16:18 Também Eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa rocha edi icarei a Minha igreja, e as portas do Hades não

prevalecerão contra ela
Mt 20:28 assim como o FIlho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a Sua vida em resgate por

muitos.
Mt 28:19 Ide, portanto, fazei discı́pulos de todas as nações, batizando-os no nome do Pai e do Filho e do Espirito Santo;
Lc 24:26 Não era necessário que o Cristo sofresse essas coisas e entrasse na Sua glória?
Jo 1:1 No principio era a Palavra, e a Palavra estava com Deus, e a Palavra era Deus
Jo 1:14 E a Palavra tornou-se carne e armou tabernáculo entre nós (e vimos a Sua glória, glória como do Unigênito da

parte do Pai), cheio de graça e de realidade.
Jo 1:16 Porque todos nós recebemos da Sua plenitude, e graça sobre graça.
Jo 1:29 No dia seguinte, ele viu Jesus, que vinha ao seu encontro, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do

mundo!
Jo 2:19 Jesus lhes respondeu: Destruı́ este santuário, e em três dias o levantarei.
Jo 2:20 Replicaram, então, os judeus: Em quarenta e seis anos foi edi icado este santuário, e Tu, em três dias, o

levantarás?
Jo 2:21 Ele, porém, falava do santuário do Seu corpo.
Jo 2:22 Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os Seus discı́pulos de que Ele dissera isso, e

creram na Escritura e na palavra que Jesus havia dito.
Jo 3:5 Respondeu Jesus: Em verdade, em verdade te digo: Se alguém não nascer da água e do Espı́rito, não pode

entrar no reino de Deus.
Jo 3:6 O que é nascido da carne é carne; e o que é nascido do Espı́rito é espirito.
Jo 5:17 Mas Jesus lhes respondeu: Meu Pai trabalha até agora, e Eu trabalho também.
Jo 5:24 Em verdade, em verdade vos digo: Quem ouve a Minha palavra e crê Naquele que Me enviou tem a vida eterna

e não entra em juı́zo, mas passou da morte para a vida.
Jo 5:30 Eu nada posso fazer de Mim mesmo; conforme ouço, julgo; e o Meu juıźo é justo, porque não busco a Minha

própria vontade, e sim a vontade Daquele que Me enviou.
Jo 6:57 Assim como o Pai, que vive, Me enviou, e Eu vivo pelo Pai, também quem de Mim se alimenta por Mim viverá.
Jo 7:39 Isso, porém, disse Ele com respeito ao Espı́rito que haviam de receber os que Nele cressem; pois o Espirito

ainda não era, porque Jesus ainda não havia sido glori icado.
Jo 12:23 Respondeu-lhes Jesus: E chegada a hora de ser glori icado o FIlho do Homem.
Jo 13:31 Quando, pois, ele saiu, disse Jesus: Agora foi glori icado o Filho do Homem, e Deus foi glori icado Nele.
Jo 13:32 Se Deus foi glori icado Nele, também Deus O glori icará em Si mesmo, e O glori icará imediatamente.
Jo 14:2 Na casa de Meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, Eu vo-lo teria dito; pois vou preparar-vos lugar.
Jo 14:3 E se Eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos receberei para Mim mesmo, para que onde Eu estou

estejais vós também.
Jo 14:20 Naquele dia, vós conhecereis que Eu estou em Meu Pai, e vos em mim, e Eu em vós
Jo 16:8 Quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juı́zo:
Jo 16:9 do pecado, porque não crêem em Mim;
Jo 16:10 da justiça, porque vou para o Pai, e não Me vereis mais;
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Jo 16:11 do juıźo, porque o prı́ncipe deste mundo já está julgado.
Jo 16:13 quando vier, porém, o Espı́rito da realidade, Ele vos guiará a toda a realidade; porque não falará por Si

mesmo, mas falará o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir.
Jo 20:22 E, havendo dito isso, soprou neles, e disse-lhes: Recebei o Espı́rito Santo.
At 2:24 ao qual Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possıv́el que Ele fosse retido

por ela.
At 2:36 Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel que a esse Jesus que vós cruci icastes, Deus O fez Senhor e

Cristo.
At 16:7 e, tendo chegado a Mıśia, tentavam ir para Bitı́nia, mas o Espı́rito de Jesus não permitiu.
At 20:28 Olhai por vós mesmos e por todo o rebanho, no meio do qual o Espıŕito Santo vos pôs por supervisores, para

apascentar a igreja de Deus, a qual Ele adquiriu com o Seu próprio sangue.
Rm 1:3 a respeito do Seu Filho, que veio da descendência de Davi segundo a carne,
Rm 1:4 que foi designado ilho de Deus em poder segundo o Espı́rito de santidade pela ressurreição dos mortos,

Jesus Cristo nosso Senhor,
Rm 5:5 E a esperança não nos envergonha, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações por meio do

Espı́rito Santo que nos foi dado.
Rm 5:10 Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do Seu Filho, muito mais,

estando já reconciliados, seremos salvos na Sua vida,
Rm 8:3 Pois o que era impossı́vel à lei, no que estava enferma pela carne, Deus, enviando o Seu próprio Filho em

semelhança da carne de pecado e no tocante ao pecado, condenou o pecado na carne,
Rm 8:9 Vós, porém, não estais na carne, mas no espı́rito, se, de fato, o Espıŕito de Deus habita em vós. Mas se alguém

não tem o Espıŕito de Cristo, esse não é Dele.
Rm 8:10 Se, porém, Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o espriito é vida por causa da

justiça.
Rm 8:11 Se habita em vós o Espı́rito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, Esse mesmo que ressuscitou

Cristo dentre os mortos também dará vida aos vossos corpos mortais por meio do Seu Espıŕito que habita em
vós.

Rm 8:28 E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados
segundo o Seu propósito.

Rm 8:30 E aos que predestinou, a esses também chamou; e aos que chamou, a esses também justi icou; e aos que
justi icou, a esses também glori icou.

Rm 8:33 Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? E Deus quem os justi ica.
Rm 12:4 Pois assim como em um só corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma função,
Rm 12:5 assim nós, que somos muitos, somos um só Corpo em Cristo, e individualmente membros uns dos outros.
Rm 14:3 O que come não despreze o que não come; e o que não come não julgue o que come; pois Deus o acolheu.
Rm 16:20 E o Deus da paz, em breve, esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus seja

convosco.
1Co 3:16 Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espı́rito de Deus habita em vós?
1Co 3:21 Portanto, ninguém se glorie nos homens; porque tudo é vosso:
1Co 3:22 seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as

futuras, tudo é vosso
1Co 3:23 e vós, de Cristo, e Cristo, de Deus.
1Co 4:7 Pois quem te faz diferente dos demais? E que tens tu que não tenhas recebido? E, se o recebeste, por que te

vanglorias, como se não o tivesses recebido?
1Co 12:12 Porque, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, embora sendo muitos, são um

só corpo, assim também é o Cristo.
1Co 15:45 Assim também está escrito: O primeiro homem, Adão, tornou-se alma vivente. O último Adão tornou-se

Espı́rito que dá vida.
2Co 1:21 Mas Aquele que nos une irmemente convosco a Cristo e nos ungiu é Deus.
2Co 3:18 Mas todos nós, com o rosto desvendado, contemplando e re letindo como espelho a glória do Senhor, estamos

sendo transformados, de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Senhor Espıŕito
2Co 6:16 E que acordo há entre o santuário de Deus e os ıd́olos? Pois nós somos santuário do Deus vivo, como disse o

próprio Deus: Habitarei entre eles e andarei entre eles; serei o seu Deus, e eles serão o Meu povo.
2Co 13:14 A graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espıŕito Santo sejam com todos vós.
Gl 2:20 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.
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Gl 3:2 Quero apenas saber isto de vós: recebestes o Espirito pelas obras da lei ou pelo ouvir de fé? :
Gl 3:5 Aquele, portanto, que vos supre abundantemente o Espı́rito e realiza obras de poder entre vós, porventura o

faz pelas obras da lei ou pelo ouvir de fé?
Gl 3:14 para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a im de que recebêssemos, pela fé, o

Espı́rito prometido.
Gl 4:6 E, porque vós sois ilhos, Deus enviou aos nossos corações o Espı́rito de Seu Filho, que clama: Aba, Pai!
Gl 5:5 Porque nós, pelo Espı́rito e pela fé, aguardamos ardentemente a esperança da justiça.
Gl 5:16 Digo, porém: andai no Espı́rito e jamais satisfareis à concupiscência da carne.
Gl 5:18 Mas, se sois guiados pelo Espı́riuto, não estais sob a lei.
Gl 5:25 Se vivemos pelo Espı́rito, andemos também pelo Espıŕito.
Gl 6:8 Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção; mas o que semeia para o Espı́rito,

do Espı́rito colherá vida eterna.
Ef 1:4 assim como nos escolheu Nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e sem mácula perante Ele

em amor,
Ef 1:5 predestinando-nos para a iliação, por meio de Jesus Cristo, para Si mesmo, segundo o bom prazer da Sua

vontade,
Ef 1:20 que Ele exerceu em Cristo, ressuscitando-O dentre os mortos e fazendo-O sentar à Sua direita nas regiões

celestiais,
Ef 1:21 muito acima de todo principado, e autoridade, e poder, e domı́nio, e de todo nome que se possa mencionar,

não só nesta era, mas também na vindoura;
Ef 1:22 e sujeitou todas as coisas debaixo dos Seus pés e, para ser a Cabeça sobre todas as coisas, O deu à igreja,
Ef 1:23 a qual é o seu corpo, a plenitude Daquele que a tudo enche em todas as coisas.
Ef 2:19 Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da familia de Deus,
Ef 2:21 no qual todo o edifı́cio, sendo bem ajustado, está crescendo para ser um templo santo no Senhor;
Ef 2:22 no qual vós também estais sendo juntamente edi icados para ser habitação de Deus no espı́rito.
Ef 4:3 sendo diligentes em preservar a unidade do Espı́rito no vı́nculo da paz:
Ef 4:4 Um só Corpo e um só Espirito, como também fostes chamados em uma só esperança do vosso chamamento.
Fp 1:19 Pois sei que isso me resultará em salvação pela vossa súplica e pelo suprimento abundante do Espı́rito de

Jesus Cristo,
Cl 2:9 pois Nele habita corporalmente toda a plenitude da Deidade,
1Ts 2:12 para que andásseis de modo digno de Deus, que vos chama para o Seu reino e glória.
1Ts 5:23 E o próprio Deus da paz vos santi ique completamente; e o vosso espı́rito, e alma, e corpo sejam conservados

ıńtegros, irrepreensıv́eis, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo.
2Ts 2:13 Contudo, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu

desde o princı́pio para a salvação na santi icação do Espı́rito e fé da verdade,
1Tm 3:15 Mas, se eu tardar, escrevo para que saibas como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo,

coluna e base da verdade.
1Tm 3:16 E, evidentemente , grande é o mistério da piedade: Aquele que foi manifestado na carne, justi icado no

Espı́rito, visto por anjos, pregado entre as nações, crido no mundo, recebido no alto em glória.
Hb 2:10 Porque convinha que Aquele, para quem são todas as coisas e por meio de quem são todas as coisas, ao

conduzir muitos ilhos à glõria, aperfeiçoasse, por meio de sofrimentos, o Autor da salvação deles.
Hb 2:14 Visto, portanto, que os ilhos compartilham de sangue e carne, igualmente Ele também participou dos

mesmos, para que, por meio da morte, destruı́sse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo,
Hb 3:6 Cristo, porém, como Filho, foi iel sobre a Sua casa, a qual casa somos nós, se de fato conservarmos irmes, até

o im, a ousadia e a exultação da esperança.
Hb 5:10 tendo sido chamado por Deus Sumo Sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque;
Hb 7:24 mas Este, porque permanece para sempre, tem Seu sacerdócio imutável.
Hb 7:25 Por isso também pode salvar totalmente os que por Ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder

por eles.
Hb 7:26 Com efeito, nos convinha um Sumo Sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos

pecadores e que se tornou mais alto que os céus,
Hb 8:12 Pois serei propı́cio para com as suas injustiças, e dos seus pecados jamais me lembrarei".
Hb 9:12 e não pelo sangue de bodes e bezerros, mas pelo Seu próprio sangue, entrou de uma vez por todas no Santo

dos Santos, obtendo eterna redenção.
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Hb 9:14 quanto mais o sangue de Cristo, que, pelo Espı́rito eterno, Se ofereceu sem mácula Deus, puri icará a nossa
consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo?

1Pe 1:3 Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a Sua grande misericórdia, nos
regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos,

1Pe 2:5 também vós mesmos, como pedras vivas, estais sendo edi icados casa espiritual para sacerdócio santo, a im
de oferecer sacrifıćios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo.

1Pe 4:17 Porque é hora de começar o julgamento pela casa de Deus; e se começa primeiro por nós, qual será o im
daqueles que desobedecem ao evangelho de Deus?

1Jo 1:7 Mas se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhao uns com os outros, e o sangue de Jesus, Seu
Filho, nos puri ica de todo pecado.

1Jo 1:9 Se confessarmos os nossos pecados, Ele é iel e justo para nos perdoar os pecados e nos puri icar de toda
injustiça.

1Jo 2:20 E vós tendes a unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento.
1Jo 2:27 E quanto a vós, a unção que Dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos

ensine; mas como a Sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, e
como ela vos ensinou, permanecei Nele.

1Jo 3:1 Vede que grande amor o Pai nos concedeu: sermos chamados ilhos de Deus; e nós de fato somos. Por isso o
mundo não nos conhece, porque não O conheceu.

1Jo 3:8 aquele que pratica o pecado é do diabo,porque o diabo vive pecando desde o princı́pio. Para isto se
manifestou o Filho de Deus: para destruir as obras do diabo.

1Jo 5:11 E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no Seu Filho.
1Jo 5:12 Aquele que tem o Filho tem a vida; aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida.
1Jo 5:13 Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna, a vós que credes no nome do FIlho de

Deus.
1Jo 5:20 E sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para conhecermos o Verdadeiro; e estamos no

Verdadeiro, em Seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna.
1Jo 5:21 Filhinhos, guardai-vos dos ı́dolos.
Ap 1:5 e da parte de Jesus Cristo, a iel Testemunha, o Primogênito dos mortos e o Soberano dos reis da terra, Aquele

que nos ama, e pelo Seu sangue nos libertou dos nossos pecados,
Ap 2:7 Quem tem ouvidos, ouça o que o espı́rito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da

vida, que está no paraı́so de Deus.
Ap 2:11 Quem tem ouvidos, ouça o que o Espı́rito diz às igrejas. O vencedor de modo algum sofrerá o dano da segunda

morte.
Ap 2:17 Quem tem ouvidos, ouça o que o Espı́rito diz às igrejas: Ao vencedor, Eu lhe darei do maná escondido, e lhe

darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele
que o recebe.

Ap 2:29 Quem tem ouvidos, ouça o que o Espı́rito diz às igrejas.
Ap 3:6 Quem tem ouvidos ouça o que o Espıŕito diz às igrejas.
Ap 3:13 Quem tem ouvidos, ouça o que o Espı́rito diz às igrejas.
Ap 3:22 Quem tem ouvidos, ouça o que o Espı́rito diz às igrejas.
Ap 21:10 E levou-me em espı́rito a uma grande e alta montanha e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do

céu, da parte de Deus,
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