
Mensagem #2
A continuação do livro de Atos: viver na história divina dentro da história

humana

Referências Bíblicas

Gn 4:26 A Sete nasceu-lhe também um ilho, ao qual pôs o nome de Enos; daı́ se começou a invocar o nome do
SENHOR.

Gn 12:8 Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, icando Betel ao ocidente e Ai ao oriente;
ali edi icou um altar ao SENHOR e invocou o nome do SENHOR.

Gn 26:25 Então, levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do SENHOR, armou a sua tenda; e os servos de Isaque
abriram ali um poço.

Gn 49:13 Zebulom habitará na praia dos mares e servirá de porto de navios, e o seu limite se estenderá até Sidom.
Dt 4:7 Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o SENHOR, nosso Deus, todas as vezes

que o invocamos?
Jz 15:18 Sentindo grande sede, clamou ao SENHOR e disse: Por intermédio do teu servo deste esta grande salvação;

morrerei eu, agora, de sede e cairei nas mãos destes incircuncisos?
1Sm 12:18 Então, invocou Samuel ao SENHOR, e o SENHOR deu trovões e chuva naquele dia; pelo que todo o povo

temeu em grande maneira ao SENHOR e a Samuel.
1Rs 18:24 Então, invocai o nome de vosso deus, e eu invocarei o nome do SENHOR; e há de ser que o deus que

responder por fogo esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: E boa esta palavra.
2Rs 4:1 Certa mulher, das mulheres dos discı́pulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo,

morreu; e tu sabes que ele temia ao SENHOR. E chegado o credor para levar os meus dois ilhos para lhe
serem escravos.

2Rs 4:2 Eliseu lhe perguntou: Que te hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa. Ela respondeu: Tua serva não
tem nada em casa, senão uma botija de azeite.

2Rs 4:3 Então, disse ele: Vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos; vasilhas vazias, não poucas.
2Rs 4:4 Então, entra, e fecha a porta sobre ti e sobre teus ilhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas; põe à

parte a que estiver cheia.
2Rs 4:5 Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus ilhos; estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia.
2Rs 4:6 Cheias as vasilhas, disse ela a um dos ilhos: Chega-me, aqui, mais uma vasilha. Mas ele respondeu: Não há

mais vasilha nenhuma. E o azeite parou.
2Rs 5:11 Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: Pensava eu que ele sairia a ter comigo, pôr-se-ia de pé,

invocaria o nome do SENHOR, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso.
Jó 12:4 Eu sou irrisão para os meus amigos; eu, que invocava a Deus, e ele me respondia; o justo e o reto servem de

irrisão.
Sl 68:1 Levanta-se Deus; dispersam-se os seus inimigos; de sua presença fogem os que o aborrecem.
Sl 68:11 O Senhor deu a palavra, grande é a falange das mensageiras das boas-novas.
Sl 68:12 Reis de exércitos fogem e fogem; a dona de casa reparte os despojos.
Sl 68:13 Por que repousais entre as cercas dos apriscos? As asas da pomba são cobertas de prata, cujas penas

maiores têm o brilho lavo do ouro.
Sl 68:24 Viu-se, ó Deus, o teu cortejo, o cortejo do meu Deus, do meu Rei, no santuário.
Sl 68:27 Ali, está o mais novo, Benjamim, que os precede, os prı́ncipes de Judá, com o seu séquito, os prı́ncipes de

Zebulom e os prı́ncipes de Naftali.
Sl 80:18 E assim não nos apartaremos de ti; vivi ica-nos, e invocaremos o teu nome.
Sl 88:9 Os meus olhos desfalecem de a lição; dia após dia, venho clamando a ti, SENHOR, e te levanto as minhas

mãos.
Sl 90:2 Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus.
Sl 99:6 Moisés e Arão, entre os seus sacerdotes, e, Samuel, entre os que lhe invocam o nome, clamavam ao SENHOR,

e ele os ouvia.
Sl 116:4 Então, invoquei o nome do SENHOR: ó SENHOR, livra-me a alma.
Sl 116:13 Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do SENHOR.
Sl 116:17 Oferecer-te-ei sacrifı́cios de ações de graças e invocarei o nome do SENHOR.
Is 12:4 Direis naquele dia: Dai graças ao SENHOR, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os

povos, relembrai que é excelso o seu nome.

4 of 9 21/10/2018 16:04



Is 41:25 Do Norte suscito a um, e ele vem, a um desde o nascimento do sol, e ele invocará o meu nome; pisará
magistrados como lodo e como o oleiro pisa o barro.

Is 50:4 O SENHOR Deus me deu lıńgua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta
todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu ouça como os eruditos.

Is 50:5 O SENHOR Deus me abriu os ouvidos, e eu não fui rebelde, não me retraı́.
Is 55:6 Buscai o SENHOR enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto.
Lm 3:55 Da mais profunda cova, SENHOR, invoquei o teu nome.
Lm 3:57 De mim te aproximaste no dia em que te invoquei; disseste: Não temas.
Dn 6:10 Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e, em cima, no seu quarto,

onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, três vezes por dia, se punha de joelhos, e orava, e dava
graças, diante do seu Deus, como costumava fazer.

Dn 9:2 no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi, pelos livros, que o número de anos, de que falara o
SENHOR ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de setenta anos.

Dn 9:3 Voltei o rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza.
Jl 1:1 Palavra do SENHOR que foi dirigida a Joel, ilho de Petuel.
Jl 1:2 Ouvi isto, vós, velhos, e escutai, todos os habitantes da terra: Aconteceu isto em vossos dias? Ou nos dias de

vossos pais?
Jl 1:3 Narrai isto a vossos ilhos, e vossos ilhos o façam a seus ilhos, e os ilhos destes, à outra geração.
Jl 1:4 O que deixou o gafanhoto cortador, comeu-o o gafanhoto migrador; o que deixou o migrador, comeu-o o

gafanhoto devorador; o que deixou o devorador, comeu-o o gafanhoto destruidor.
Jl 2:28 E acontecerá, depois, que derramarei o meu Espı́rito sobre toda a carne; vossos ilhos e vossas ilhas

profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões;
Jl 2:29 até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espıŕito naqueles dias.
Jl 2:30 Mostrarei prodı́gios no céu e na terra: sangue, fogo e colunas de fumaça.
Jl 2:31 O sol se converterá em trevas, e a lua, em sangue, antes que venha o grande e terrı́vel Dia do SENHOR.
Jl 2:32 E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do SENHOR será salvo; porque, no monte Sião e em

Jerusalém, estarão os que forem salvos, como o SENHOR prometeu; e, entre os sobreviventes, aqueles que o
SENHOR chamar.

Jn 1:6 Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o
teu deus; talvez, assim, esse deus se lembre de nós, para que não pereçamos.

ACF Mq 5:2 E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e
cujas saı́das são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade.

Ag 2:7 farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz
o SENHOR dos Exércitos.

Lc 4:14 Então regressou Jesus para a Galiléia no poder do Espıŕito, e a Sua fama correu por toda a circunvizinhança.
Jo 5:17 Mas Jesus lhes respondeu: Meu Pai trabalha até agora, e Eu trabalho também.
Jo 12:24 Em verdade, em verdade vos digo: Se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ica ele só; mas se

morrer, produz muito fruto.
At 1:8 mas recebereis poder, ao vir sobre vós o Espı́rito Santo, e sereis Minhas testemunhas tanto em Jerusalém,

como em toda a Judéia e Samaria, e até os con ins da terra.
At 1:14 Todos estes perseveraram unânimes em oração, com as mulheres e com Maria, mãe de Jesus, e com os

irmãos Dele.
At 2:1 Ao cumprir-se o dia de Pentescostes, estavam todos juntos no mesmo lugar.
At 2:2 De repente veio do céu um ruı́do, como de um vento impetuoso e violento e encheu toda a casa onde

estavam assentados.
At 2:3 E lhes apareceram lı́nguas como de fogo, que se distribuı́am; e pousou uma sobre cada um deles.
At 2:4 E todos icaram cheios do Espı́rito Santo, e começaram a falar em diferentes lıńguas, segundo o Espı́rito lhes

concedia que proferissem.
At 2:7 E estavam admirados e se maravilhavam, dizendo: Vede! Não são galileus todos esses que estão falando?
At 2:14 Pedro, porém, pondo-se em pé com os onze, ergueu a voz e lhes falou: varões judeus e todos os que habitais

em Jerusalém, tomai conhecimento disto e dai ouvidos às minhas palavras.
At 2:16 Mas isso é o que foi dito por intermédio do profeta Joel:
At 2:17 E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei do Meu Espirito sobre toda carne; vossos ilhos e

vossas ilhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e vossos velhos sonharão;
At 2:18 até sobre os Meus servos e sobre as Minhas servas derramarei do Meu Espı́rito naqueles dias, e profetizarão.
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At 2:19 Mostrarei prodı́gios em cima no céu e sinais em baixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça.
At 2:20 O sol se converterá em trevas, e a lua, em sangue, antes que venha o grande e notável dia do Senhor.
At 2:21 E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
At 2:42 E perseveravam no ensinamento e na comunhao dos apostolos, no partir do pao e nas oracoes.
At 2:46 E, diariamente, perseverando unânimes no templo e partindo pão de casa em casa, partilhavam o alimento

com grande alegria e singeleza de coração,
At 2:47 louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava, dia a dia, os que iam sendo

salvos.
At 4:10 seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós

cruci icastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, nesse nome está este em pé, são, diante de vós.
At 4:11 Esta é a pedra desprezada por vós, os construtores, a qual se tornou pedra angular.
At 4:12 E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe outro nome, dado entre os homens,

no qual devemos ser salvos.
At 4:13 Ao verem a intrepidez de Pedro e João, e tendo percebido que eram homens iletrados e indoutos,

admiraram-se; e os reconheceram como os que haviam estado com Jesus.
At 4:14 E, vendo em pé com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário.
At 4:15 Todavia, mandando-os sair do Sinédrio, consultavam entre si,
At 4:16 dizendo: Que faremos com esses homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitandes de Jerusalém

que um sinal notório foi feito por meio deles, e não o podemos negar.
At 4:17 Mas, para que não mais se divulgue entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem baseados nesse

nome a homem algum.
At 4:18 Chamando-os , ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem baseados no nome de

Jesus.
At 4:19 Mas Pedro e João, respondendo, lhes disseram: Julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos em vez de

ouvir Deus;
At 4:20 pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos.
At 4:29 Agora, Senhor, olha para as suas ameaças, e condede aos Teus servos que falem com toda a intrepidez a Tua

palavra,
At 4:30 enquanto estendes a mão para curar, e para que se façam sinais e prodı́gios por intermédio do nome do Teu

santo Servo Jesus.
At 4:31 Tendo eles rogado, tremeu o lugar onde estavam reunidos; e todos icaram cheios do Espı́rito Santo, e

falavam a palavra de Deus com intrepidez.
At 4:32 Da multidão dos que creram era um o coração e a alma; e ninguém dizia que coisa alguma do que possuı́a

era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns.
At 5:14 E cada vez mais crentes eram acrescentados ao Senhor, multidões tanto de homens como de mulheres,
At 5:20 Ide e, apresentando-vos no templo, falai ao povo todas as palavras desta vida.
At 5:38 Agora vos digo: Apartai-vos desses homens e deixai-os; porque se esse desı́gnio ou essa obra for de homens,

será destruı́da;
At 5:39 mas, se é de Deus , não podereis destruı́-los, para que não sejais achados até mesmo lutando contra Deus.
At 5:41 Retiraram-se, pois, da presença do Sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer

afrontas por causa do Nome.
At 5:42 E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de anunciar o evangelho de Jesus

como o Cristo.
At 6:4 Nós, porém, perseveraremos na oração e no ministério da palavra.
At 6:7 Crescia a palavra de Deus, e o número dos discipulos se multiplicava grandemente em Jerusalém; e uma

grande multidão de sacerdotes obedecia à fé.
At 7:59 E apedrejavam Estêvão, que invocava o Senhor e dizia: Senhor Jesus recebe o meu espı́rito!
At 9:4 E, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que Me persegues?
At 9:5 Ele perguntou: Quem és Tu, Senhor? E Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues;
At 9:11 E o Senhor lhe disse: Levanta-te e vai à rua que se chama Direita e procura na casa de Judas um homem de

Tarso, de nome Saulo; pois eis que ele está orando;
At 9:13 Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem

feito aos Teus santos em Jerusalém;
At 9:14 e aqui tem autoridade dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o Teu nome.
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At 9:15 Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para Mim um vaso escolhido, para levar o Meu nome perante os
gentios, os reis e os ilhos de Israel;

At 9:16 pois Eu lhe mostrarei quanto lhe é necessário sofrer pelo Meu nome.
At 9:21 Todos os que o ouviam icavam atônitos e diziam: Não é este o que assolava em Jerusalém os que invocavam

esse nome, e para isso veio aqui, com o im de os levar presos aos principais sacerdotes?
At 9:27 Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como Saulo vira o Senhor no

caminho, e que Este lhe falara, e como em Damasco falara com intrepidez no nome de Jesus.
At 11:23 tendo ele chegado, e vendo a graça de Deus, alegrou-se, e encorajava a todos a que, com propósito de

coração, permanecessem com o Senhor;
At 11:24 porque era homem bom e cheio do Espı́rito Santo e de fé. E considerável multidão foi acrescentada ao

Senhor.
At 12:24 Mas a palavra de Deus crescia e se multiplicava.
At 13:1 Ora, havia em Antioquia, na igreja local, profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Nı́ger, Lúcio de

Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo.
At 13:2 E, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espı́rito Santo: Separai-Me agora Barnabé e Saulo para a obra

a que os tenho chamado.
At 13:3 Então, tendo jejuado, e orado, e imposto-lhes as mãos, os despediram.
At 13:4 Estes, pois, enviados pelo Espı́rito Santo, desceram à Selêucia, e dali navegaram para Chipre.
At 13:31 e, por muitos dias, apareceu aos que subiram com Ele da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora Suas

testemunhas perante o povo.
At 13:36 Porque Davi, na verdade, tendo servido à sua própria geração pelo desı́gnio de Deus, adormeceu, foi para

junto de seus pais e viu corrupção;
At 16:5 Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e aumentavam em número dia a dia.
At 16:6 E passaram pela região da Frı́gia e Galácia, tendo sido impedidos pelo Espıŕito Santo de falar a palavra na

Asia,
At 16:7 e, tendo chegado a Mı́sia, tentavam ir para Bitı́nia, mas o Espı́rito de Jesus não permitiu.
At 17:16 Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espı́rito se revoltava dentro dele, ao ver a cidade cheia de

ı́dolos.
At 19:20 Assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia.
At 19:21 Cumpridas essas coisas, Paulo propôs, em seu espı́rito, ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia,

dizendo:Depois de haver estado ali, importa-me ver também Roma.
At 20:31 Portanto, vigiai, lembrando- vos de que, por três anos, noite e dia, não cessei de admoestar, com lágrimas, a

cada um.
At 22:16 E agora, por que te demoras? Levanta-te, sê batizado e lava os teus pecados, invocando o nome Dele.
At 26:16 Mas levanta-te e irma-te sobre teus pés, pois para isto te aparecı́: para te constituir ministro e testemunha,

tanto das coisas em que Me viste como daquelas em que ainda te aparecerei,
At 26:17 livrando-te do povo e dos gentios, aos quais Eu te envio,
At 26:18 para lhes abrir os olhos, para fazê-los voltar-se das trevas para a luz e da autoridade de Satanás para Deus, a

im de que recebam perdão de pecados e herança entre os que foram santi icados pela fé em Mim.
At 26:19 Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial,
At 28:13 donde, costeando, chegamos a Régio. E, soprando, uma dia depois, um vento sul, chegamos no segundo dia a

Putéoli,
At 28:14 onde, achando alguns irmãos, nos rogaram que icássemos com eles sete dias; e assim chegamos a Roma.
At 28:15 E dali os irmãos, tendo ouvido falar a nosso respeito, vieram ao nosso encontro até à Praça de Apio e às Três

Tabernas. Vendo-os Paulo, deu graças a Deus e recobrou ânimo.
At 28:30 E permaneceu dois anos inteiros na sua própria casa alugada, e acolhia a todos os que vinham ter com ele,
At 28:31 proclamando o reino de Deus e ensinando as coisas concernentes ao Senhor Jesus Cristo com toda a

intrepidez, sem impedimento algum.
Rm 1:9 Porque Deus, a quem sirvo em meu espirito no evangelho de Seu FIlho, é minha testemunha de como

incessantemente faço sempre menção de vós em minhas orações,
Rm 8:16 O próprio Espı́rito testi ica com o nosso espı́rito que somos ilhos de Deus.
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.
Rm 9:21 Ou não tem o oleiro autoridade sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para

desonra?

7 of 9 21/10/2018 16:04



Rm 9:23 a im de que também desse a conhecer as riquezas da Sua glória em vasos de misericórdia, que de antemão
preparou para glória,

Rm 10:12 Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os
que O invocam.

Rm 10:13 Porque: "Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo".
Rm 12:1 Rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifı́cio vivo, santo,

agradável a Deus, que é o vosso serviço racional.
Rm 12:2 E não vos conformeis a esta era, mas transformai-vos pela renovação da mente, para que experimenteis qual

é a vontade de Deus, o que é bom, agradável e perfeito.
Rm 12:3 Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que

convém; pense, porém, com sobriedade, conforme a medida de fé que Deus repartiu a cada um.
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 15:16 a im de que eu seja ministro de Cristo Jesus para os gentios, um sacerdote que labora no evangelho de Deus,

de modo que a oferta dos gentios seja aceitável, tendo sido santi icada no Espı́rito Santo.
1Co 1:2 à igreja de Deus que está em Corinto, aos santi icados em Cristo Jesus, os santos chamados, com todos os

que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso:
1Co 2:13 as quais também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espı́rito;

interpretando coisas espirituais com palavras espirituais.
1Co 6:17 Mas aquele que se une ao Senhor e um so espirito com Ele.
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.
2Co 3:6 o qual também nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, ministros não da letra, mas do

Espı́rito; porque a letra mata; mas o Espıŕito dá vida.
2Co 4:5 Pois não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos escravos

por causa de Jesus.
2Co 4:7 Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós.
2Co 6:4 pelo contrário, em tudo recomendamo-nos como ministros de Deus: na muita perseverança, nas tribulações,

nas necessidades, nas angústias,
2Co 11:23 São ministros de Cristo? Falo como fora de mim: eu ainda mais. Em labutas, muito mais; em prisões, muito

mais; em açoites, sem medida; em perigos de morte, muitas vezes.
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 3:8 A mim, que sou menos que o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar aos gentios as

insondáveis riquezas de Cristo como evangelho
Ef 3:19 e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais enchidos até toda a plenitude

de Deus.
Ef 6:18 por meio de toda oração e súplica, orando em todo tempo no espıŕito e para isto vigiando com toda

perseverança e súplica por todos os santos.
Fp 1:19 Pois sei que isso me resultará em salvação pela vossa súplica e pelo suprimento abundante do Espı́rito de

Jesus Cristo,
Fp 2:9 Por isso também Deus O exaltou extraordinariamente e Lhe deu o nome que está acima de todo nome,
Fp 2:10 para que no nome de Jesus se dobre todo joelho, dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra
Fp 2:11 11 e toda lı́ngua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para glória de Deus Pai.
Fp 3:3 Porque nós somos a circuncisão, nós que servimos pelo Espı́rito de Deus, e nos gloriamos em Cristo Jesus, e

não con iamos na carne.
Cl 1:24 Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e da minha parte completo o que resta das a lições de

Cristo, na minha carne, a favor do Seu Corpo, que é a igreja;
Cl 1:25 da qual me tornei ministro segundo o mordomado de Deus, que me foi concedido para convosco, a im de

completar a palavra de Deus:
Cl 2:19 E não retendo a Cabeça, da qual todo o Corpo, sendo ricamente suprido e entrelaçado por meio das juntas e

ligamentos, cresce com o crescimento de Deus
Cl 3:1 Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo está assentado

à direita de Deus.
Cl 3:2 Pensai nas coisas do alto, não nas que são da terra.
Cl 3:3 Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus.
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Cl 4:2 Perseverai na oração, vigiando nela com ações de graças,
1Ts 2:2 mas, apesar de anteriormente termos sofrido e sido ultrajados em Filipos, como sabeis, tivemos ousadia em

nosso Deus para vos anunciar o evangelho de Deus em meio a muita luta.
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.
2Tm 2:22 Foge das paixões da juventude e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, de coração puro, invocam o

Senhor.
2Tm 4:22 O Senhor seja com o teu espıŕito. A graça seja convosco.
Hb 6:19 a qual temos como âncora da alma, segura e irme e que penetra além do véu,
Hb 6:20 onde Jesus, o Precursor, entrou por nós, tendo-se tornado Sumo Sacerdote para sempre, segundo a ordem

de Melquisedeque.
Hb 7:25 Por isso também pode salvar totalmente os que por Ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder

por eles.
Hb 8:1 Ora, o ponto principal das coisas que temos dito é que possuı́mos tal Sumo Sacerdote , que se assentou à

direita do trono da Majestade nos céus,
Hb 8:2 Ministro dos lugares santos, isto é, o verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor erigiu, não o homem.
Hb 13:13 Saiamos, pois, a Ele, fora do acampamento, levando a Sua desonra.
Ap 1:10 Achei-me em espirito, no dia do Senhor, e ouvi atras de mim uma forte voz, como de trombeta,
Ap 1:11 dizendo: O que vês, escreve em um livro e envia-o às sete igrejas: Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes,

Filadél ia e Laodicéia.
Ap 1:12 Voltei-me para ver a voz que falava comigo; e, ao voltar-me, vi sete candelabros de ouro,
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 2:26 Ao vendedor e ao que guardar até o im as Minhas obras, Eu lhe darei autoridade sobre as nações;
Ap 2:27 e com vara de ferro as apascentará, como vasos de barro são quebrados em pedaços, assim como também

Eu recebı́ do Meu Pai;
Ap 2:28 E lhe darei a estrela da manhã
Ap 3:3 Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. E se não vigiares virei como ladrão,

e não saberás de modo algum em que hora virei sobre ti.
Ap 3:5 O vencedor será assim vestido de roupas brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida,

e confessarei o seu nome diante do Meu Pai e diante dos Seus anjos.
Ap 3:12 Ao vencedor, Eu o farei coluna no santuário do Meu Deus, e dali jamais sairá; também escreverei sobre ele o

nome do Meu Deus, e o nome da cidade do Meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, vinda do Meu
Deus, e o Meu novo nome.

Ap 3:20 Eis que estou à porta e bato; se alguém ouvir a Minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele
Comigo.

Ap 3:21 Ao vencedor, Eu lhe darei sentar-se Comigo no Meu trono, assim como também Eu venci e me sentei com
Meu Pai no Seu trono.

Ap 12:5 E ela deu à luz um ilho varão, que há de apascentar todas as nações com vara de ferro; e o seu ilho foi
arrebatado para junto de Deus e do Seu trono.

Ap 12:6 A mulher porém, fugiu para o deserto, onde ela tinha um lugar preparado por Deus, para que ali a
alimentassem durante mil duzentos e sessenta dias.

Ap 12:7 Então houve guerra no céu: Miguel e os seus anjos guerrearam contra o dragão. E o dragão guerreou, ele e os
seus anjos,

Ap 12:8 e não prevaleceram, nem foi encontrado mais o lugar deles no céu.
Ap 12:9 E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, aquele que engana toda a

terra habitada; foi lançado à terra, e os seus anjos foram lançados com ele.
Ap 22:3 Nunca mais haverá maldição alguma. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os Seus servos O servirão;
Ap 22:20 Aquele que dah tstemunho dessas coisas diz: Vem, Senhor Jesus!
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