
Mensagem #4
Apascentar o rebanho de Deus segundo Deus, sendo modelos do rebanho

Referências Bíblicas

Jr 2:13 Porque dois males cometeu o meu povo: a mim me deixaram, o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas,
cisternas rotas, que não retêm as águas.

Ez 14:3 Filho do homem, estes homens levantaram os seus ı́dolos dentro do seu coração, tropeço para a iniqüidade que
sempre têm eles diante de si; acaso, permitirei que eles me interroguem?

Mt 28:18 Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade Me foi dada no céu e na terra.
Mt 28:19 Ide, portanto, fazei discıṕulos de todas as nações, batizando-os no nome do Pai e do Filho e do Espirito Santo;
Jo 3:29 O que tem a noiva é o noivo; mas o amigo do noivo, que está presente e o ouve, muito se alegra por causa da voz

do noivo. Esta minha alegria, pois, está completa.
Jo 3:30 E necessário que Ele cresça e eu diminua.
Jo 7:37 Ora, no último dia, o grande dia da festa, Jesus levantou-se e clamou, dizendo: Se alguem tem sede, venha a Mim e

beba.
Jo 7:38 Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior luirão rios de água viva.
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.
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 7:22 E Moisés foi instruıd́o em toda a sabedoria dos egı́pcios, e era poderoso em palavras e obras.
At 7:25 Pensava ele que seus irmãos entenderiam que, por sua mão, Deus lhes estava dando a salvação; eles, porém, não

entenderam.
At 9:1 Saulo, porém, respirando ainda ameaças e morte contra os discı́pulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote,
At 9:2 e lhe pediu cartas para Damasco, para as sinagogas, a im de que, caso achasse alguns que eram do Caminho,

assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém.
At 9:3 Indo ele, aconteceu que, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor.
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 9:6 mas levanta-te e entra na cidade, e te será dito o que deves fazer.
At 9:7 Os homens que com ele viajavam pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém.
At 9:8 Saulo levantou-se da terra e, embora os seus olhos estivessem abertos, não via nada. E, guiando-o pela mão, o

introduziram em Damasco.
At 9:9 E esteve três dias sem ver, e não comeu nem bebeu.
At 9:10 Ora, havia em Damasco certo discipulo, de nome Ananias. E disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias! E ele

respondeu: Eis-me aqui, Senhor.
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 9:12 e viu numa visão um homem, de nome Ananias, entrar e impor-lhe as mãos , para que recuperasse a vista.
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.
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 9:17 Foi Ananias e entrou na casa e impondo sobre ele as mãos, disse: Saulo, irmão, o Senhor me enviou - Jesus, que te

apareceu no caminho por onde vinhas - pra que recuperes a vista e iques cheio do Espı́rito Santo.
At 9:18 Imediatamente lhe caı́ram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista: e, levantando-se, foi batizado.
At 9:19 E, tendo-se alimentado, foi fortalecido. E esteve alguns dias com os discı́pulos em Damasco.
At 9:20 E, imediatamente, nas sinagogas, proclama Jesus, a irmando que Este é o Filho de Deus.
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 9:25 Mas os seus discı́pulos tomaram-no de noite e baixando-o numa cesta, desceram-no pela muralha.
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At 9:26 Tendo chegado a Jerusalém, procurava juntar-se aos discı́pulos; todos, porém, o temiam, não crendo que fosse
discı́pulo.

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 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 13:9 Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espı́rito Santo, itando nele os olhos,
At 13:52 E os discı́pulos estavam cheios de alegria e do Espirito Santo.
At 14:23 E, tendo designado presbı́teros em cada igreja, e orado com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem

haviam crido.
At 16:7 e, tendo chegado a Mıśia, tentavam ir para Bitı́nia, mas o Espı́rito de Jesus não permitiu.
At 16:13 No dia de sábado, saı́mos pela porta, junto ao rio, onde julgávamos haver um lugar de oração; e, assentando-nos,

falávamos às mulheres que ali se tinham reunido.
At 16:22 Levantou-se a multidão unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com

varas.
At 16:23 E, havendo-lhes dado muitos açoites, lançaram-nos na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com

segurança,
At 16:24 o qual, recebendo tal ordem, lançou-os no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco.
At 16:25 Por volta da meia-noite, Paulo e Silas, enquanto oravam, cantavam hinos de louvor a Deus, e os outros presos os

escutavam.
At 16:26 De repente, sobreveio tamanho terremoto, que se abalaram os alicerces da prisão; no mesmo instante, abriram-

se todas as portas e as correntes de todos se soltaram.
At 16:27 Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, sacou da espada e ia matar-se, supondo que os

presos tivessem fugido.
At 16:28 Mas Paulo bradou em alta voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, pois estamos todos aqui.
At 16:29 Então o carcereiro, tendo pedido luzes, correu para dentro e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas.
At 16:30 E, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo?
At 16:31 Responderam eles: Crê no Senhor Jesus, e serás salvo, tu e a tua casa.
At 16:32 E lhe falaram a palavra de Deus, e a todos os que estavam em sua casa.
At 16:33 E , tomando-os consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes as feridas. E, imediatamente, foi batizado, ele e

todos os seus.
At 16:34 Então, fazendo-os subir à sua casa, pôs-lhes a mesa; e exultou por ter crido em Deus com toda a sua casa.
At 17:16 Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espıŕito se revoltava dentro dele, ao ver a cidade cheia de ı́dolos.
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 20:18 E, quando vieram ter com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como me portei entre vós todo o tempo desde o

primeiro dia em que pus os pés na Asia,
At 20:19 servindo ao Senhor como escravo com toda a humildade, lágrimas e provações que, pelas ciladas dos judeus, me

sobrevieram;
At 20:20 como não deixei de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vos ensinar publicamente e de casa em casa,
At 20:21 testi icando solenemente tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor

Jesus,
At 20:22 E agora eis que, constrangido no espı́rito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá,
At 20:23 senão que o Espı́rito Santo, de cidade em cidade, me dá solene testemunho, dizendo que me esperam cadeias e

tribulações.
At 20:24 Mas em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério

que recebı ́do Senhor Jesus, para dar solene testemunho do evangelho da graça de Deus.
At 20:25 E agora eis que sei que todos vós, entre os quais passei proclamento o reino, não vereis mais o meu rosto.
At 20:26 Portanto, eu vos testi ico, no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos,
At 20:27 pois não deixei de vos anunciar todo o desı́gnio de Deus.
At 20:28 Olhai por vós mesmos e por todo o rebanho, no meio do qual o Espı́rito Santo vos pôs por supervisores, para

apascentar a igreja de Deus, a qual Ele adquiriu com o Seu próprio sangue.

5 of 9 21/10/2018 16:41



At 20:29 Eu sei que, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos ferozes, que não pouparão o rebanho.
At 20:30 E que, dentre vós mesmos, se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discı́pulos após si.
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 20:32 E agora encomendo-vos a Deus e à palavra da Sua graça, que tem poder para vos edi icar e dar herança entre

todos os que são santi icados.
At 20:33 De ninguém cobicei prata, nem outro, nem vestes.
At 20:34 Vós mesmos sabeis que estas mãos supriram as minhas necessidades e as dos que estavam comigo.
At 20:35 Em tudo vos dei o exemplo de que, labutando assim, é necessário amparar os fracos e recordar as palavras do

Senhor Jesus, que Ele mesmo disse: Mais bem-aventurado é dar que receber.
At 20:36 Tendo dito essas coisas, ajoelhando-se com todos eles, orou.
At 20:37 E houve grande pranto entre todos , e, lançando-se ao pescoço de Paulo, beijavam-no afetuosamente,
At 20:38 especialmente a litos pela palavra que dissera, que não mais veriam o seu rosto. E acompanharam-no até o

navio.
At 21:5 Ao completarmos os dias, saı́mos e seguimos viagem, acompanhando-nos todos, com mulheres e ilhos, até fora

da cidade, e, tendo nos ajoelhado na praia, oramos.
At 22:14 E ele disse: O Deus de nossos pais de antemão te designou para conhecer a Sua vontade, ver o Justo e ouvir a voz

da Sua boca;
At 22:15 porque tu Lhe serás testemunha diante de todos os homens das coisass que tens visto e ouvido.
At 22:16 E agora, por que te demoras? Levanta-te, sê batizado e lava os teus pecados, invocando o nome Dele.
At 22:17 E aconteceu que, tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, entrei em êxtase,
At 23:1 Fitando Paulo os olhos no Sinédrio, disse: Varões irmãos, tenho-me condeuzido diante de Deus com toda a boa

consciência até o dia de hoje.
At 24:16 Por isso também eu me esforço por ter sempre uma consciência sem ofensa para com Deus para com os homens.
At 26:19 Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial,
At 26:22 tendo, pois, alcançado socorro da parte de Deus, até o dia de hoje permaneço irme, dando testemunho, tanto a

pequenos como a grandes, nada dizendo senão o que os profetas e Moisés disseram que havia de acontecer:
At 26:23 Que o Cristo havia de padecer, e que, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos

gentios.
At 26:24 Dizendo ele essas coisas em sua defesa, disse Festo em alta voz: Estás louco, Paulo; as muitas letras te levam à

loucura.
At 26:25 Paulo, porém, respondeu: Não estou louco, ó excelentı́ssimo Festo, antes pro iro palavras de verdade e de bom

senso.
At 26:26 Porque dessas coisas tem conhecimento o rei, a quem também falo com franqueza, pois estou persuadido de que

nenhuma dessas coisas lhe passou despercebida; porquanto isso não se passou num canto qualquer.
At 26:27 Crês, ó rei Agripa, nos profetas? Sei que crês.
At 26:28 Disse Agripa a Paulo: Pensas que, por tão pouco, podes persuadir-me a tornar-me cristão?
At 26:29 Paulo respondeu: Prouvera a Deus que, por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos os que hoje

me ouvem se tornassem tais qual eu sou, exceto estas correntes.
At 27:24 dizendo: Não temas, Paulo; é preciso que compareças perante César; e eis que Deus te concedeu todos os que

navegam contigo.
At 27:35 Tendo dito isso, tomou um pão, deu graças a Deus na presença de todos e, partindo-o começou a comer.
At 28:6 Eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas, depois de muito esperar e vendo que

nada de anormal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um deus.
At 28:7 Ora, nos arredores daquele lugar, havia umas terras que pertenciam ao homem principal da ilha, de nome Públio,

o qual nos acolheu e hospedou amigavelmente por três dias.
At 28:8 Aconteceu estar de cama, enfermo de febre e disenteria, o pai de Públio. Paulo foi ter com ele e, tendo orado e

tendo-lhe imposto as mãos , o curou.
At 28:9 Tendo ocorrido isso, vieram também os demais enfermos da ilha, e foram curados,
At 28:10 os quais tabém nos distinguiram com muitas honrarias; e, quando estávamos para prosseguir viagem, puseram a

bordo as coisas que nos eram necessárias.
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.
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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 28:31 proclamando o reino de Deus e ensinando as coisas concernentes ao Senhor Jesus Cristo com toda a intrepidez,
sem impedimento algum.

Rm 8:4 a im de que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o
espı́rito.

Rm 8:6 Pois a mente posta na carne é morte, mas a mente posta no espıŕito é vida e paz.
Rm 8:16 O próprio Espı́rito testi ica com o nosso espı́rito que somos ilhos de Deus.
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 15:24 quando puder ir à Espanha pois, ao passar, espero ver-vos e ser encaminhado por vós para lá, depois de ter

desfrutado um pouco da vossa companhia.
Rm 15:28 Tendo, pois concluıd́o isto e me certi icado de que receberam este fruto, irei à Espanha, passando por vós,
1Co 1:1 Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, chamado pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes.
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 1:9 Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhäo de Seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor.
1Co 1:24 mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, pregamos Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus.
1Co 1:30 Mas vós sois Dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria: justiça, santi icação e

redenção,
1Co 2:2 Pois decidi nada saer entre vós, a não ser Jesus Cristo, e Este, cruci icado.
1Co 5:7 Lançai fora o velho fermento para que sejais uma nova massa, como sois, de fato, sem fermento. Pois Cristo,

nossa Páscoa, também foi imolado.
1Co 5:8 Portanto celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da malı́cia e da maldade, e sim com

os pães sem fermento da sinceridade e da verdade.
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.
1Co 12:13 Pois também em um só Espı́rito todos nós fomos batizados em um só Corpo, quer judeus, quer gregos, quer

escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espı́rito.
1Co 12:14 Pois o corpo não é um só membro, mas muitos.
1Co 12:15 Se disser o pé:Porque não sou mão, não sou do corpo; nem por isso deixa de ser do corpo.
1Co 12:16 E se o ouvido disser: Porque não sou olho, não sou do corpo; nem por isso deixa de ser do corpo.
1Co 12:17 Se o corpo todo fosse olho, onde estaria a audição? Se fosse todo audiçao, onde estaria o olfato?
1Co 12:18 Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como Ele quis.
1Co 12:19 Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo?
1Co 12:20 Agora, contudo, há muitos membros, mas um só corpo.
1Co 12:21 E o olho não pode dizer à mão: Não preciso de ti;; nem ainda a cabeça aos pés: Não preciso de vós.
1Co 12:22 Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários;
1Co 12:23 e os membros do corpo que consideramos menos honrados, estes vestimos com muito maior honra; e os nossos

membros que são menos decentes, tratamos com maior decência.
1Co 12:24 Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus entremesclou o corpo, concedendo

muito mais honra ao membro que menos tinha.
1Co 12:25 para que não haja divisão no corpo, mas que os membros tenham igual cuidado uns pelos outros.
1Co 12:26 E se um membro sofre, todos os membros sofrem com ele; ou se um membro é glori icado, todos se alegram com

ele.
1Co 12:27 Ora, vós sois corpo de Cristo; e, individualmente, membros desse corpo.
2Co 1:24 não que tenhamos domı́nio sobre a vossa fé, mas somos cooperadores convosco para vossa alegria; pois pela fé

estais irmes.
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 11:2 Pois sinto ciúmes por vós com ciúme de Deus; porque vos tenho preparado para um só esposo a im de vos

apresentar como virgem pura a Cristo.
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2Co 11:3 Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também, de algum modo, os vossos
pensamentos sejam corrompidos e se afastem da simpliicidade e da pureza para com Cristo.

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.

Gl 1:15 Mas quando Deus, que me separou desde o ventre de minha mãe e me chamou pela Sua graça, se agradou
Gl 1:16 em revelar Seu Filho em mim, para que eu O anunciasse como evangelho entre os gentios, imediatamente não

consultei carne e sangue,
Gl 1:24 E glori icavam a Deus por minha causa.
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.
Gl 3:14 para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a im de que recebêssemos, pela fé, o Espıŕito

prometido.
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 3:16 para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu

Espı́rito no homem interior;
Ef 3:17 para que Cristo habite em vosso coração pela fé, para que vós, estando arraigados e alicerçados em amor,
Ef 3:18 sejais plenamente capazes de compreender, com todos os santos, qual é a largura, e o comprimento, e a altura, e

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

Deus.
Ef 3:21 a Ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as geraçöes , para todo o sempre. Amém!
Ef 4:11 E Ele mesmo concedeu alguns como apostolos, alguns como profetas, alguns como evangelistas e alguns como

pastores e mestres,
Ef 4:12 Tendo em vista o aperfeicoamento dos santos para a obra do ministerio, para a edi icacao do Corpo de Cristo,
Ef 4:13 Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à condição de homem

maduro, à medida da estatura da plenitude de Cristo,
Ef 4:14 para que não sejamos mais meninos, agitados de um lado para outro pelas ondas e levados ao redor por todo

vento de ensinamento pela artimanha dos homens, pela astúcia que induz a um sistema de erro;
Ef 4:15 mas, apegando-nos à verdade em amor, cresçamos em tudo Naquele que é a Cabeça, Cristo,
Ef 4:16 de quem todo o Corpo, bem ajustado e entrelaçado por meio de toda junta do rico suprimento e por meio da

operação segundo a medida de cada parte, realiza o crescimento do próprio Corpo para a edi icação de si mesmo
em amor.

Ef 4:20 Mas vós não aprendestes Cristo assim,
Ef 4:21 se é que de fato O tendes ouvido e Nele fostes instruidos, assim como a realidade está em Jesus,
Ef 5:18 E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos no espı́rito,
Ef 6:18 por meio de toda oração e súplica, orando em todo tempo no espı́rito e para isto vigiando com toda perseverança

e súplica por todos os santos.
Ef 6:20 pelo qual sou embaixador preso em correntes, para que nele eu fale com ousadia, como devo falar.
Fp 1:19 Pois sei que isso me resultará em salvação pela vossa súplica e pelo suprimento abundante do Espıŕito de Jesus

Cristo,
Fp 1:20 segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado; antes, com toda a

ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte.
Fp 1:21 Pois, para mim, viver é Cristo, e morrer é lucro.
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 3:8 E mais ainda: também considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus,

meu Senhor, por causa de quem sofri a perda de todas as coisas e as considero como refugo, para ganhar Cristo
Fp 3:9 e ser achado Nele, não tendo minha própria justiça, que procede da lei, mas a que é mediante a fé em Cristo; a

justiça que procede de Deus, baseada na fé;
Fp 3:10 para conhecê-Lo, e o poder da Sua ressurreição, e a comunhão dos Seus sofrimentos, sendo conformado à Sua

morte,
Fp 3:14 prossigo em direção ao alvo para o prêmio, ao qual Deus em Cristo Jesus me chamou para o alto.
Fp 4:4 Alegrai-vos sempre no Senhor; outra vez digo: alegravi-vos.
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Fp 4:13 Tudo posso Naquele que me fortalece.
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 3:16 Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos

mutuamente com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando a Deus com graça em vossos corações.
Cl 4:2 Perseverai na oração, vigiando nela com ações de graças,
1Ts 2:1 Porque vós mesmos, irmãs, sabeis que a nossa entrada no vosso meio não foi em vão;
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.
1Ts 2:3 Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem é feita com dolo;
1Ts 2:4 mas, como fomos aprovados por Deus para que o evangelho nos fosse con iado, assim falamos, não para agradar

a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração.
1Ts 2:5 Pois nunca usamos de palavras de bajulação, como sabeis, nem de pretexto para ganância; Deus é testemunha.
1Ts 2:6 Nem buscamos glória de homens, seja de vós, seja de outros, embora pudéssemos recorrer à nossa autoridade

como apóstolos de Cristo;
1Ts 2:7 pelo contrário, fomos ternos entre vós, como uma mãe que amamenta cuida com carinho de seus próprios ilhos.
1Ts 2:8 Assim, tendo tão grande afeto por vós, de boa vontade vos transmitimos não somente o evangelho de Deus, mas

também a nossa própria alma, porque vos tornastes amados para nós.
1Ts 2:9 Pois vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga: trabalhando noite e dia para não sermos pesados a nenhum

de vós, vos proclamamos o evangelho de Deus.
1Ts 2:10 Vós sois testemunhas, e Deus também, de como nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensıv́el em

relação a vós, os que credes,
1Ts 2:11 assim como sabeis o que fomos para cada um de vós, como um pai para seus próprios ilhos, exortando,

consolando e testi icando,
1Ts 2:12 para que andásseis de modo digno de Deus, que vos chama para o Seu reino e glória.
1Ts 5:16 Regozivai-vos sempre,
1Ts 5:17 orai sem cessar,
1Ts 5:18 em tudo dai graças; pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco.
1Tm 1:16 Mas, por esta mesma razão, me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, Jesus Cristo mostrasse

toda a Sua longanimidade, para que eu servisse de exemplo aos que crerão Nele para a vida eterna.
1Tm 1:19 mantendo fé e boa consciência, pois alguns, tendo-as rejeitado, naufragaram na fé;
1Tm 3:9 conservando o mistério da fé com a consciência pura
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.
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 13:13 Saiamos, pois, a Ele, fora do acampamento, levando a Sua desonra.
1Pe 5:1 Rogo, portanto, aos presbı́teros entre vós, eu, presbı́tero como eles e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e

também participante da glória a ser revelada:
1Pe 5:2 Apascentai o rebanho de Deus entre vós, supervisionando-o não por constrangimento, mas voluntariamente,

segundo Deus; nem buscando ganho vergonhoso, mas de boa vontade;
1Pe 5:3 nem como dominadores dos que vos foram con iados, mas tornando-vos modelos do rebanho.
1Pe 5:4 E quando o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imperecivel coroa de glória.
1Jo 5:21 Filhinhos, guardai-vos dos ıd́olos.
Ap 2:4 Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor.
Ap 2:7 Quem tem ouvidos, ouça o que o espıŕito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida,

que está no paraı́so de Deus.
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