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Mensagem #5
Cristo como o Salvador-Pedra produzindo pedras vivas para o edi ício de Deus
Referências Bíblicas
Pedro 2:4
Sl 118:22 A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra, angular;
Sl 118:24 Este é o dia que o SENHOR fez; regozijemo-nos e alegremo-nos nele.
Is 28:16
Portanto, assim diz o SENHOR Deus: Eis que eu assentei em Siã o uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa,
angular, solidamente assentada; aquele que crer nã o foge.
Zc 3:9
Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué ; sobre esta pedra ú nica estã o sete olhos; eis que eu lavrarei a sua
escultura, diz o SENHOR dos Exé rcitos, e tirarei a iniqü idade desta terra, num só dia.
Mt 1:21
Ela dará à luz um ilho e O chamará s pelo nome de Jesus, porque ele salvará o Seu povo dos seus pecados.
Mt 16:18 També m Eu te digo que tu é s Pedro, e sobre essa rocha edi icarei a Minha igreja, e as portas do Hades nã o
prevalecerã o contra ela
Mt 21:38 Mas os lavradores, vendo o ilho, disseram entre si: Este é o herdeiro; vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua
herança.
Mt 21:39 E, agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram.
Mt 21:40 Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará à queles lavradores?
Mt 21:41 Responderam-Lhe: Destruirá horrivelmente esses malvados e arrendará a vinha a outros lavradores, que lhe
entregarã o os frutos nos seus devidos tempos.
Mt 21:42 Perguntou-lhes Jesus: Nunca lestes nas Escrituras: "A pedra que os construtores rejeitaram, essa tornou-se a
principal pedra, angular; isso procede do Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos"?
Mt 21:44 Aquele que cair sobre essa pedra icará em pedaços; e aquele sobre quem ela cair, ela o reduzirá a pó e dispersará
como palha.
Lc 24:51 Aconteceu que, enquanto os abençoava, afastou-se deles, e era elevado ao cé u.
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 taberná culo entre nó s (e vimos a Sua gló ria, gló ria como do Unigê nito da
parte do Pai), cheio de graça e de realidade.
Jo 1:42
Ele o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu é s Simã o, o ilho de Joã o; tu será s chamado Cefas (que se
traduz por Pedro).
Jo 3:6
O que é nascido da carne é carne; e o que é nascido do Espı́rito é espirito.
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 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 4:11
Esta é a pedra desprezada por vó s, os construtores, a qual se tornou pedra angular.
At 4:12
E nã o há salvaçã o em nenhum outro, porque debaixo do cé u nã o existe outro nome, dado entre os homens, no
qual devemos ser salvos.
Rm 9:21 Ou nã o tem o oleiro autoridade sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para
desonra?
Rm 12:2 E nã o vos conformeis a esta era, mas transformai-vos pela renovaçã o da mente, para que experimenteis qual é a
vontade de Deus, o que é bom, agradá vel e perfeito.
1Co 3:10 Segundo a graça de Deus que me foi dada, eu, como sá bio construtor, lancei o fundamento, e outro edi ica sobre
ele. Poré m cada um veja como edi ica.
2Co 3:18 Mas todos nó s, com o rosto desvendado, contemplando e re letindo como espelho a gló ria do Senhor, estamos
sendo transformados, de gló ria em gló ria, na mesma imagem, como pelo Senhor Espı́rito
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.
Ef 2:5
e estando nó s mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo,-- pela graça sois salvos,
Ef 2:6
e, juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez sentar nas regiõ es celestiais em Cristo Jesus,
Ef 2:19
Assim, já nã o sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadã os dos santos e membros da familia de Deus,
Ef 2:20
sendo edi icados sobre o fundamento dos apó stolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular;
Ef 2:21
no qual todo o edifı́cio, sendo bem ajustado, está crescendo para ser um templo santo no Senhor;

21/10/2018 16:54

4 of 4

Ef 2:22
Fp 2:9
Fp 2:10
1Pe 1:20
1Pe 1:23
1Pe 2:2
1Pe 2:4
1Pe 2:5
1Pe 2:6
1Pe 2:7
1Pe 2:8
Ap 14:1
Ap 21:2

no qual vó s també m estais sendo juntamente edi icados para ser habitaçã o de Deus no espı́rito.
Por isso també m Deus O exaltou extraordinariamente e Lhe deu o nome que está acima de todo nome,
para que no nome de Jesus se dobre todo joelho, dos que estã o no cé u, na terra e debaixo da terra
conhecido, com efeito, antes da fundaçã o do mundo, poré m manifestado nos ú ltimos tempos por amor de vó s
pois fostes regenerados, nã o de semente corruptı́vel, mas de incorruptı́vel, mediante a palavra de Deus, a qual é
viva e permanente.
desejai ardentemente, como crianças recé m-nascidas, o leite sem dolo da palavra, para que, por ele, cresçais para
salvaçã o,
Aproximando-vos Dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas para Deus eleita e preciosa.
també m vó s mesmos, como pedras vivas, estais sendo edi icados casa espiritual para sacerdó cio santo, a im de
oferecer sacrifı́cios espirituais aceitá veis a Deus por meio de Jesus Cristo.
Pois está na escritura: Eis que ponho em Siã o uma pedra angular, eleita e preciosa; e quem nela crer nã o será , de
modo algum, envergonhado.
Para vó s, portanto, os que credes, é a preciosidade; mas, para os que nã o crê em, "A pedra que os construtores
rejeitaram, essa tornou-se a principal pedra, angular"
e "Pedra de tropeço e rocha de ofensa"; sã o estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que
tambem foram destinados.
Entã o olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Siã o, e com Ele cento e quarenta e quatro mil, que traziam
escrito na testa o Seu nome e o nome do Seu Pai.
Vi també m a cidade santa, a Nova Jerusalé m, que descia do cé u, da parte de Deus, preparada como uma noiva
adornada para o seu esposo.
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