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Mensagem #3
Ser testemunhas do Cristo ressurreto, ascendido e todo-inclusivo
Referências Bíblicas
Mt 28:18 Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade Me foi dada no cé u e na terra.
Lc 24:26 Nã o era necessá rio que o Cristo sofresse essas coisas e entrasse na Sua gló ria?
At 1:3
a.s quais també m, depois de ter padecido, Se apresentou vivo, com muitas provas incontestá veis, aparecendo-lhes
durante quarenta dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus.
At 1:8
mas recebereis poder, ao vir sobre vó s o Espı́rito Santo, e sereis Minhas testemunhas tanto em Jerusalé m, como
em toda a Judé ia e Samaria, e até os con ins da terra.
At 1:9
E tendo dito essas coisas, foi levado à s alturas enquanto olhavam, e uma nuvem O recebeu, ocultando-O dos seus
olhos.
At 1:10
E, estando eles com os olhos itos nos cé u, enquanto Ele se ia, eis que dois homens com vestes brancas se puseram
ao lado deles,
At 1:11
os quais també m disseram: Varõ es galileus, por que estais aı́ olhando para o cé u? Esse Jesus, que dentre vó s foi
elevado ao cé u, virá do mesmo modo como O vistes ir para o cé u.
At 1:22
começando desde o batismo de Joã o até o dia em que dentre nó s foi levado para cima, um destes se torne
testemunha conosco da Sua ressurreiçã o.
At 2:23
a este, entregue pelo determinado designio e presciê ncia de Deus, vó s matastes, pregando-O na cruz por mã os de
inı́quos;
At 2:24
ao qual Deus ressuscitou, rompendo os grilhõ es da morte, porquanto nã o era possı́vel que Ele fosse retido por ela.
At 2:32
A esse Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nó s somos testemunhas.
At 2:33
Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espı́rito Santo, derramou isto que vedes e
ouvis.
At 2:34
Pois Davi nã o subiu aos cé us, mas ele mesmo diz: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à Minha direita,
At 2:35
até que Eu ponha os Teus inimigos por estrado dos Teus pé s."
At 2:36
Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel que a esse Jesus que vó s cruci icastes, Deus O fez Senhor e Cristo.
At 2:42
E perseveravam no ensinamento e na comunhao dos apostolos, no partir do pao e nas oracoes.
At 3:13
O Deus de Abraã o, de Isaque e de Jacó , o Deus de nossos pais, glori icou Seu Servo Jesus, a quem vó s entregastes e
negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá -Lo.
At 3:14
Vó s, poré m, negastes o Santo e Justo, e pedistes que vos fosse dado um homicida;
At 3:15
e matastes o Autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nó s somos testemunhas.
At 3:25
Vó s sois os ilhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraã o: "No teu
descendente serã o abençoadas todas as famı́lias da terra."
At 3:26
Tendo Deus levantado Seu servo, enviou-O primeiramente a vó s para vos abençoar, ao apartar-se cada um de vó s
das vossas maldades.
At 4:10
seja conhecido de vó s todos e de todo o povo de Israel que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vó s
cruci icastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, nesse nome está este em pé , sã o, diante de vó s.
At 4:33
Com grande poder os apó stolos davam o testemunho da ressurreiçã o do Senhor Jesus, e sobre todos eles havia
abundante graça.
At 5:30
O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vó s matastes, pendurando-O num madeiro.
At 5:31
A este exaltou Deus à Sua destra como Lı́der e Salvador, para dar a Israel arrependimento e perdã o de pecados.
At 5:32
E nó s somos testemunhas dessas coisas, e també m o Espı́rito Santo, que Deus deu aos que Lhe obedecem.
At 7:56
e disse: Eis que vejo os cé us abertos e o Filho do Homem, em pé , à direita de Deus.
At 10:36 A palavra que Ele enviou aos ilhos de Israel, anunciando o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo (Este é o
Senhor de todos),
At 10:39 E nó s somos testemunhas de tudo o que Ele fez, tanto na terra dos judeus como em Jerusalé m; ao qual mataram,
pendurando-O num madeiro.
At 10:40 A Este ressuscitou Deus ao terceiro dia, e concedeu-Lhe tornar-se manifesto,
At 10:41 nã o a todo o povo, mas à s testemunhas designadas de antemã o por Deus, isto é , a nó s que comemos e bebemos
com Ele, depois que ressuscitou dentre os mortos.
At 10:42 E nos mandou proclamar ao povo e testi icar solenemente que ele é Aquele que por Deus foi constituı́do Juiz de
vivos e de mortos.
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At 10:43

Dele todos os profetas dã o testemunho de que, por meio do Seu ome, todo o que Nele crê recebe perdã o de
pecados.
At 13:33 que Deus cumpriu plenamente a nó s, ilhos deles, ressuscitando Jesus, como també m está escrito no Salmo
segundo: Tu é s Meu Filho, Eu hoje Te gerei.
At 16:31 Responderam eles: Crê no Senhor Jesus, e será s salvo, tu e a tua casa.
At 17:3
expondo e demonstrando que era necessá rio que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos; e dizia:
Esse é o Cristo, o Jesus que eu vos anuncio.
At 17:18 E alguns dos iló sofos epicureus e estó icos també m contendiam com ele. E alguns diziam: Que quer dizer esse
tagarela? E outros: Parece ser pregador de divindades estrangeiras; porque anunciava Jesus e a ressurreiçã o como
evangelho.
At 17:30 Por isso, nã o levando em conta os tempos da ignorâ ncia, Deus agora ordena a todos os homens em toda parte que
se arrependam;
At 17:31 porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça pelo homem que designou, tendo dado
prova a todos, ressuscitando-O dentre os mortos.
At 20:28 Olhai por vó s mesmos e por todo o rebanho, no meio do qual o Espı́rito Santo vos pô s por supervisores, para
apascentar a igreja de Deus, a qual Ele adquiriu com o Seu pró prio sangue.
At 23:11 Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: Tem â nimo! Pois do modo como deste solene
testemunho a Meu respeito em Jerusalé m, assim é necessá rio que també m testemunhes em Roma.
At 24:14 Mas confesso-te isto: que, segundo o Caminho, a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, crendo
em todas as coisas que estã o escritas na Lei e nos Profetas,
At 24:15 tendo esperança em Deus, a qual estes mesmos també m buscam, de que haverá ressurreiçao, tanto de justos
como de injustos.
At 26:16 Mas levanta-te e irma-te sobre teus pé s, 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,
Ef 1:20
que Ele exerceu em Cristo, ressuscitando-O dentre os mortos e fazendo-O sentar à Sua direita nas regiõ es
celestiais,
Ef 1:21
muito acima de todo principado, e autoridade, e poder, e domı́nio, e de todo nome que se possa mencionar, nã o só
nesta era, mas també m na vindoura;
Ef 1:22
e sujeitou todas as coisas debaixo dos Seus pé s e, para ser a Cabeça sobre todas as coisas, O deu à igreja,
Fp 2:9
Por isso també m 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 estã o no cé u, na terra e debaixo da terra
Fp 2:11
11 e toda lı́ngua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para gló ria de Deus Pai.
Fp 3:10
para conhecê -Lo, e o poder da Sua ressurreiçã o, e a comunhã o dos Seus sofrimentos, sendo conformado à Sua
morte,
Fp 3:11
para ver se de algum modo alcanço a ressurreiçã o extraordiná ria dentre os mortos.
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
1Tm 2:4 o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade
Hb 1:3
Sendo Ele o resplendor da Sua gló ria e a imagem impressa da Sua substâ ncia, bem como sustentando e
carregando todas as coisas pela palavra do Seu poder, tendo feito a puri icaçã o dos pecados, assentou-se à direita
da Majestade nas alturas,
Hb 2:9
mas vemos Jesus, que foi feito um pouco inferior aos anjos por causa do sofrimento da morte, coroado de gló ria e
de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte em favor de todas as coisas.
Hb 7:16 constituı́do nã o segundo a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de uma vida indestrutı́vel.
Hb 12:2 olhando irmemente para Jesus, o Autor e Consumador da fé , o qual, por causa da alegria que Lhe estava proposta,
suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono 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.
Ap 1:5
e da parte de Jesus Cristo, a iel Testemunha, o Primogê nito dos mortos e o Soberano dos reis da terra, Aquele que
nos ama, e pelo Seu sangue nos libertou dos nossos pecados,
Ap 5:6
E vi, no meio do trono e dos quatro seres viventes e no meio dos anciã os, um Cordeiro em pé , como recé mimolado. Ele tinha sete chifres e sete olhos, que sã o os sete Espı́ritos de Deus enviados por toda a terra.
Ap 5:9
E cantavam um novo câ ntico, dizendo: Digno é s de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e
com o Teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, lı́ngua, povo e naçã o,
Ap 19:16 Tem na Sua veste e na Sua coxa um nome inscrito: REI DOS REIS E SENHOR DOS SENHORES.
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