
Mensagem #1
Propagar o Cristo ressurreto como o Filho primogênito segundo a promessa

feita aos nossos pais

Referências Bíblicas

2Sm 7:12 Quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então, farei levantar depois de ti o teu
descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino.

A21 2Sm 7:12 Quando os teus dias se completarem e descansares com teus pais, providenciarei um sucessor da tua
descendência, que procederá de ti; e estabelecerei o reino dele.

A21 2Sm 7:14 Eu serei seu pai, e ele será meu ilho. Caso venha a cometer alguma transgressão, eu o castigarei com castigos
humanos e com açoites de homens;

2Cr 6:42 Ah! SENHOR Deus, não repulses o teu ungido; lembra-te das misericórdias que usaste para com Davi, teu
servo.

Sl 2:7 Proclamarei o decreto do SENHOR: Ele me disse: Tu és meu Filho, eu, hoje, te gerei.
Sl 89:1 Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó SENHOR; os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua

idelidade.
Is 55:3 Inclinai os ouvidos e vinde a mim; ouvi, e a vossa alma viverá; porque convosco farei uma aliança perpétua,

que consiste nas iéis misericórdias prometidas a Davi.
Jo 1:4 Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens.
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 1:18 Ninguém jamais viu a Deus; o Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse O deu a conhecer.
Jo 1:35 No dia seguinte, estava João outra vez com dois dos seus discı́pulos,
Jo 3:16 Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu ilho unigênito, para que todo o que Nele crê não

pereça, mas tenha a vida eterna.
At 13:23 Da descendência deste,conforme a promessa, trouxe Deus a Israel um Salvador, Jesus;
At 13:32 E nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita aos nossos pais,
At 13:33 que Deus cumpriu plenamente a nós, ilhos deles, ressuscitando Jesus, como também está escrito no Salmo

segundo: Tu és Meu Filho, Eu hoje Te gerei.
At 13:34 E que O tenha ressuscitado dentre os mortos para não mais voltar à corrupção, desta maneira o disse: "Dar-

vos-ei as coisas santas de Davi, as coisas iéis."
At 13:38 Seja-vos , pois, notório, varões irmãos, que por intermédio Deste se vos anuncia perdão de pecados;
At 13:39 e de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justi icados pela lei de Moisés, Nele é justi icado todo o

que crê.
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 3:24 sendo justi icados gratuitamente pela Sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus,
Rm 3:25 a quem Deus propôs como propiciatório mediante a fé no Seu sangue, para manifestar a Sua justiça, por Deus,

na Sua tolerância, não ter levado em consideração os pecados anteriormente cometidos,
Rm 8:29 Porque os que Ele conheceu de antemão, também os predestinou para serem conformados à imagem do Seu

Filho, a im de que Ele seja o Primogênito entre muitos irmãos.
Gl 2:16 sabendo, contudo, que o homem não é justi icado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo, nós

também cremos em Cristo Jesus, para que fôssemos justi icados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois
por obras da lei nenhuma carne será justi icada.

Hb 1:5 Pois a qual dos anjos disse jamais: "Tu és Meu Filho, Eu hoje Te gerei"? E outra vez: "Eu Lhe serei Pai, e Ele Me
será Filho"?

Hb 1:6 E ao introduzir novamente o Primogênito no mundo, diz: "E todos os anjos de Deus O adorem".
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.
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,
2Pe 1:4 pelas quais Ele nos tem concedido preciosas e grandı́ssimas promessas, para que por elas vos tornásseis

participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção que há no mundo pela concupiscência.
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1Jo 4:9 Nisto se manifestou o amor de Deus entre nós: em que Deus enviou o Seu Filho unigênito ao mundo, para
termos vida e vivermos por meio Dele.
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