
Mensagem #6
Manter-nos no único luir da obra do Senhorpara a propagação da igreja, e
receber a misericórdia do Senhor para sermos salvos das maquinações de

Satanás

Referências Bíblicas

1 Cor. 16:10
Jr 31:31 Eis aı́ vêm dias, diz o SENHOR, em que irmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá.
Jr 31:32 Não conforme a aliança que iz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito;

porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o SENHOR.
Jr 31:33 Porque esta é a aliança que irmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o SENHOR: Na mente, lhes

imprimirei as minhas leis, também no coração lhas inscreverei; eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo.
Jr 31:34 Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conhece ao SENHOR,

porque todos me conhecerão, desde o menor até ao maior deles, diz o SENHOR. Pois perdoarei as suas
iniqüidades e dos seus pecados jamais me lembrarei.

Lm 3:22 As misericórdias do SENHOR são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm
im;

Lm 3:23 renovam-se cada manhã. Grande é a tua idelidade.
Lm 3:24 A minha porção é o SENHOR, diz a minha alma; portanto, esperarei nele.
Lm 3:25 Bom é o SENHOR para os que esperam por ele, para a alma que o busca.
Ez 47:1 Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saı́am águas de debaixo do limiar do

templo, para o oriente; porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de baixo, do lado direito da
casa, do lado sul do altar.

Ez 47:2 Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até à porta exterior, que olha para o oriente; e
eis que corriam as águas ao lado direito.

Ez 47:3 Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir; mediu mil côvados e me fez passar pelas
águas, águas que me davam pelos tornozelos.

Ez 47:4 Mediu mais mil e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos; mediu mais mil e me fez passar
pelas águas, águas que me davam pelos lombos.

Ez 47:5 Mediu ainda outros mil, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas
que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar.

Ez 47:6 E me disse: Viste isto, ilho do homem? Então, me levou e me tornou a trazer à margem do rio.
Ez 47:7 Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado.
Ez 47:8 Então, me disse: Estas águas saem para a região oriental, e descem à campina, e entram no mar Morto, cujas

águas icarão saudáveis.
Ez 47:9 Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitıśsimo peixe,

e, aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio.
Ez 47:10 Junto a ele se acharão pescadores; desde En-Gedi até En-Eglaim haverá lugar para se estenderem redes; o seu

peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar Grande, em multidão excessiva.
Ez 47:11 Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis; serão deixados para o sal.
Ez 47:12 Junto ao rio, às ribanceiras, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer;

não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto; nos seus meses, produzirá novos frutos, porque as suas águas
saem do santuário; o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha, de remédio.

Mt 16:18 Também Eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa rocha edi icarei a Minha igreja, e as portas do Hades não
prevalecerão contra ela

Mt 22:7 O rei icou irado e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade.
Mt 24:1 Tendo Jesus saı́do do templo, ia-se retirando, quando se aproximaram Dele os Seus discı́pulos para Lhe mostrar

as construções do templo.
Mt 24:2 Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo: De modo nenhum icará aqui pedra sobre

pedra que não seja derrubada.
Jo 4:14 aquele, porém, que beber da água que Eu lhe der, de modo algum terá sede, para sempre; pelo contrário, a água

que Eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna
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.
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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.
Jo 9:7 e disse-lhe: Vai, lava-te na piscina de Siloé (que se traduz por Enviado). Foi ele, pois, lavou-se e voltou vendo.
Jo 9:8 Então os vizinhos e os que antes o tinham visto como mendigo perguntavam: Não é este o que estava

assentado e mendigava?
Jo 9:9 Uns diziam: E ele. Outros diziam: Não, mas se parece com ele. Ele, porém , dizia: Sou eu.
At 1:8 mas recebereis poder, ao vir sobre vós o Espıŕito Santo, e sereis Minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como

em toda a Judéia e Samaria, e até os con ins da terra.
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 4:36 José, a quem os apóstolos puseram o nome de Barnabé (que, traduzido, signi ica: Filho de consolação), levita,

natural de Chipre,
At 5:20 Ide e, apresentando-vos no templo, falai ao povo todas as palavras desta vida.
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 7:56 e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem, em pé, à direita de Deus.
At 8:1 E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja que estava em

Jerusalém; e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria.
At 8:2 E alguns homens devotos levaram Estêvão para sepultá-lo , e izeram grande pranto sobre ele.
At 8:3 Saulo, porém, assolava a igreja, entrando de casa em casa; e, arrastando homens e mulheres, entregava-os à

prisão.
At 8:4 Contudo, os que foram dispersos iam por toda parte anunciando a palavra como evangelho.
At 8:5 E Filipe, descendo à cidade de Samaria, proclamava-lhes o Cristo.
At 8:6 As multidões atentavam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo e vendo os sinais que ele operava.
At 8:7 Pois de muitos dos que tinham espı́ritos imundos saı́am os espı́ritos gritando em alta voz; e muitos paralı́ticos

e coxos foram curados.
At 8:8 E houve grande alegria naquela cidade.
At 8:9 Ora, certo homem, de nome Simão, vinha praticando mágica na cidade e fascinando o povo de Samaria dizendo

ser ele alguém importante;
At 8:10 ao qual todos atentavam , desde o menor até o maior, dizendo: Este homem é o poder de Deus, que se chama

Grande.
At 8:11 Atentatavam a ele porque já desde muito tempo os havia fascinado com mágicas.
At 8:12 Quando, porém, creram em Filipe, que anunciava o evangelho do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo eram

batizados, assim homens como mulheres.
At 8:13 Até o próprio Simão creu, e, tendo sido batizado, estava continuamente com Filipe; e, vendo os sinais e grandes

obras de poder que se faziam, icava admirado.
At 8:14 Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém que Samaria recebera a palavra de Deus enviaram-lhes Pedro

e João,
At 8:15 os quais , descendo até lá, oraram por eles, para que recebessem o Espı́rito Santo;
At 8:16 porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados no nome do

Senhor Jesus.
At 8:17 Então lhes impunham as mãos, e eles recebiam o Espıŕito Santo.
At 8:18 Vendo, porém, Simão que, pela imposição das mãos dos apóstolos, era dado o Espı́rito, ofereceu-lhes dinheiro,
At 8:19 dizendo: Dai também a mim essa autoridade, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o

Espı́rito Santo.
At 8:20 Pedro, porém, lhe disse: Que a tua prata vá contigo para destruição, pois julgaste adquirir por meio de dinheiro

o dom de Deus.
At 8:21 Não tens parte nem porção nesta questão, porque o teu coração não é reto diante de Deus.
At 8:22 Arrepende-te, pois, dessa tua maldade, e roga Senhor; talvez te seja perdoado o intento do teu coração.
At 8:23 pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade.
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At 8:24 Respondendo, porém, Simão, disse: Rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes sobrevenha a
mim.

At 8:25 Eles, pois, havendo testi icado solenemente e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém, e
anunciavam o evangelho a muitas aldeias dos samaritanos.

At 8:26 Mas um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para o sul, no caminho que desce de Jerusalém
a Gaza; este está deserto.

At 8:27 Ele se levantou e foi. E eis que um etı́ope, eunuco, alto o icial de Candace, rainha dos etı́opes, o qual era
superintendente de todo o seu tesouro, viera a Jerusalém para adorar

At 8:28 e estava voltando , e, assentado na sua carruagem, lia o profeta Isaı́as.
At 8:29 Então disse o Espı́rito a Filipe: Aproxima-te e acompanha essa carruagem.
At 8:30 E correndo Filipe ouviu-o ler o profeta Isaı́as, e perguntou: Porventura entendes o que lês?
At 8:31 Ele respondeu: Como, pois, poderei, se alguém não me explicar? E rogou a Filipe que subisse e se assentasse

com ele.
At 8:32 Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: "Foi levado como ovelha ao matadouro; e como

cordeiro mudo perante o seu tosquiador, assim Ele não abre a Sua boca.
At 8:33 Na Sua humilhação, foi-Lhe negada justiça; a Sua geração, quem a descreverá? Porque a Sua vida é tirada da

terra."
At 8:34 Respondendo o eunuco a Filipe, disse: Rogo-te, de quem diz isso o profeta? De si mesmo ou de algum outro?
At 8:35 Então Filipe, abrindo a boca e começando por essa Escritura, anunciou-lhe Jesus como evangelho.
At 8:36 Seguindo eles pelo caminho, chegaram a certo lugar onde havia água, e disse o eunuco: Eis aqui água; que

impede que eu seja batizado?
At 8:37 E disse Filipe: Se creres de todo o coração, serás salvo. E , respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o

Filho de Deus.
At 8:38 Então mandou parar a carruagem, e ambos desceram à água, Filipe e o eunuco, e Filipe o batizou.
At 8:39 Quando subiram da água, o Espı́rito do Senhor arrebatou Filipe, e não o viu mais o eunuco, que, regoziando-se,

seguia o seu caminho
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 Espıŕito Santo.
At 9:18 Imediatamente lhe caıŕam 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 9:22 Saulo, porém, crescia mais e mais em poder e confundia os judeis que moravam em Damasco, demonstrando

que Jesus é o Cristo.
At 9:31 Assim, pois, a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, sendo edi icada; e, andando no temor do

Senhor e no consolo do Espı́rito Santo, multiplicava-se.
At 10:9 No dia seguinte, indo eles seu caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço, por volta da hora

sexta, a im de orar.
At 10:10 Estando com muita fome, quis comer; e, enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase;
At 10:11 e viu o céu aberto e certo vaso que descia, semelhante a um grande lençol, sendo baixado pelas quatro pontas

sobre a terra,
At 10:12 no qual havia de todos os quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu.
At 10:13 E veio-lhe uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come!
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At 10:14 Mas Pedro repolicou: De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comu e imunda.
At 10:15 De novo, pela segunda vez, veio-lhe a voz: Ao que Deus puri icou, não consideres comum.
At 10:16 Sucedeu isso por três vezes; e logo o vaso foi recolhido ao céu.
At 10:28 E lhes disse: Vós bem sabeis que é ilı́cito a um judeu ajuntar-se ou aproximar-se de alguém de outra raça; mas

Deus mostrou-me que a nenhum homem devo chamar comum ou imundo;
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 13:5 Tendo chegado a Salamina anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. E tinham também João

como auxiliar.
At 13:6 Havendo atravessado toda a ilha, até Pafos, encontraram certo mágico, falso profeta, judeu, cujo nome era

Barjesus,
At 13:7 o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo,

procurava muito ouvir a palavra de Deus.
At 13:8 Mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico (porque assim se traduz o seu nome), procurando desviar da fé o

procônsul.
At 13:9 Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espı́rito Santo, itando nele os olhos,
At 13:10 disse: O homem cheio de todo engano e de toda malı́cia, ilho do diabo, inimigo de toda justiça, não cessarás de

perverter os retos caminhos do Senhor?
At 13:11 E agora eis que está sobre ti a mão do Senhor, e icarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo

instante, caiu sobre ele névoa e trevas e, andando ao redor, procurava quem o guiasse pela mão.
At 13:12 Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com o ensinamento do Senhor.
At 13:13 E, zarpando de Pafos, Paulo e seus companheiros chegaram a Perge da Panfı́lia. João, porém, separando-se

deles, voltou para Jerusalém.
At 13:14 Mas eles, atravessando Perge, chegaram a Antioquia da Pisı́dia. E, entrando na sinagoga em dia de sábado,

assentaram-se.
At 15:1 Alguns que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: Se não vos circuncidardes segundo o custume de

Moisés, não podeis ser salvos.
At 15:2 Tendo havido, da parte de Paulo e Barnabé, não pequena dissensão e discussão com eles, determinaram que

Paulo e Barnabé e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e presbıt́eros, com respeito a
essa questão.

At 15:3 Encaminhados, pois, pela igreja, atravessavam a Fenı́cia e Samaria, narrando minuciosamente a conversão dos
gentios; e causavam grande alegria a todos os irmãos.

At 15:4 Tendo chegado a Jerusalém, foram acolhidos pela igreja e pelos apóstolos e pelos presbı́teros, e relataram tudo
quanto Deus izera com eles.

At 15:5 Levantaram-se, porém, alguns da seita dos fariseus, que haviam crido, dizendo: E necessário circuncidá-los e
ordenar-lhes que observem a lei de Moisés.

At 15:6 Então se reuniram os apóstolos e os presbı́teros para examinar essa questão.
At 15:7 Tendo havido muita discussão, levantou-se Pedro e lhes disse: Varões irmãos, vós sabeis que, desde os

primeiros dias, Deus me escolheu dentre vós para que, pela minha boca, ouvissem os gentios a palavra do
evangelho e cressem.

At 15:8 E Deus, o Conhecedor dos coraçoes, deu testemunho em favor deles, dando-lhes o Espı́rito Santo, como
também a nós;

At 15:9 e não fez distinçao alguma entre nós e eles, puri icando-lhes pela fé os corações.
At 15:10 Agora, pois, por que pondes Deus à prova, colocando sobre a cerviz dos discı́pulos um jugo que nem nossos

pais nem nós fomos capazes de suportar?
At 15:11 Mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, do mesmo modo que eles também.
At 15:12 E toda a multidão silenciou e escutava Barnabé e Paulo, que contavam quantos sinais e prodı́gios Deus izera

por meio deles entre os gentios.
At 15:35 Paulo e Barnabé icaram em Antioquia, ensinando e anunciando, com muitos outros também, a palavra do

Senhor como evangelho.
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At 15:36 Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: Voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas
quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão.

At 15:37 E Barnabé queria levar consigo também a João, chamado Marcos.
At 15:38 Mas Paulo não achava apropriado levarem consigo aquele que se afastara deles desde a Panfı́lia, e não tinha ido

com eles à obra.
At 15:39 E houve entre eles tal desavença que se separaram um do outro. E Barnabé, levando consigo Marcos, navegou

para Chipre.
At 15:40 Mas Paulo, tendo escolhido Silas, partiu, recomendado pelos irmãos à graça do Senhor.
At 16:6 E passaram pela região da Frı́gia e Galácia, tendo sido impedidos pelo Espı́rito 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 16:8 E, tendo contornado Mıśia, desceram a Trôade.
At 16:9 A noite, apareceu a Paulo uma visão: Certo homem macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: Passa à

Macedônia e ajuda-nos.
At 16:10 Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos havia

chamado para lhes anunciar o evangelho.
At 16:11 Tendo, pois, zarpado de Trôade, seguimos em linha reta a Samotrácia e, no dia seguinte, a Neápolis,
At 16:12 e dali a Filipos, que é a principal cidade dessa parte da Macedônia, e colônia romana; e passamos alguns dias

nessa cidade.
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 16:14 Certa mulher, de nome Lı́dia, vendedora de tecido púrpura, da cidade de Tiatira, que adorava a Deus, escutava;

o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta às coisas que Paulo dizia.
At 16:15 Depois de ser batizada, ela e a sua casa, rogou-nos, dizendo: Se julgais que eu sou iel ao Senhor, entrai em

minha casa e ali icai. E nos constrangeu a isso.
At 16:16 Aconteceu que, indo nós para o lugar de oraçao, saiu-nos ao encontro uma jovem escrava, que tinha espı́rito de

Piton, a qual, adivinhando, dava muito lucro aos seus senhores.
At 16:17 Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens são servos do Deus Altı́ssimo, que vos

anunciam um caminho de salvação.
At 16:18 E fazia isso por muitos dias. Mas Paulo, grandemente perturbado, voltando-se, disse ao espı́rito: Em nome de

Jesus Cristo, eu te ordeno que saias dela. E ele, na mesma hora, saiu.
At 18:23 Havendo passado ali algum tempo, saiu, atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frı́gia, con irmando

todos os discı́pulos.
At 18:24 Ora, chegou a Efeso certo judeu, de nome Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas

Escrituras.
At 18:25 Era ele instruı́do no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espı́rito, falava e ensinava com precisão as coisas

a respeito de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João.
At 18:26 E começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Aquila, tomaram-no consigo e, com

mais precisão, lhe expuseram o caminho de Deus.
At 18:27 Querendo ele passar à Acaia, animaram-no os irmãos, e escreveram aos discı́pulos que o recebessem. Tendo

chegado, auxiliou muito, mediante a graça, aqueles que haviam crido;
At 18:28 pois com grande veemência refutava publicamente os judeus, demonstrando pelas Escrituras que Jesus era o

Cristo.
At 19:1 Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, desceu a Efeso e

encontrou ali alguns discı́ulos;
At 19:2 e perguntou-lhes: Recebestes, porventura, o Espı́rito Santo quando crestes? E lhe responderam: Pelo contrário,

nem mesmo ouvimos que existe um Espı́rito Santo.
At 19:20 Assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia.
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 recebı́ do Senhor Jesus, para dar solene testemunho do evangelho da graça de Deus.
At 21:4 Tendo procurado e encontrado os discı́pulos, permanecemos lá sete dias; eles, pelo Espı́rito, diziam a Paulo que

não pusesse os pés em Jerusalém.
At 21:7 E nós, concluindo a viagem iniciada em Tiro, chegamos a Ptolemaida; e, tendo saudado os irmãos, icamos um

dia com eles.
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At 21:8 No dia seguinte, partimos e fomos a Cesaréia; e, entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos sete,
icamos com ele.

At 21:11 e, vindo ter conosco e tomando o cinto de Paulo, amarrando os seus próprios pés e mãos, disse:Isto diz o
Espı́rito Santo: Assim os judeus amarrarão em Jerusalém o homem a quem pertence este cinto, e o entregarão
nas mãos dos gentios.

At 21:12 Quando ouvios isso, tanto nós como os daquele lugar, rogamos-lhe que não subisse a Jerusalém.
At 21:13 Então Paulo respondeu: Que fazeis chorando e quebrantando-me o coração? Pois estou pronto não só para ser

amarrado mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus.
At 21:14 E, como não se deixasse persuadir, calamo-nos , dizendo: Faça-se a vontade do Senhor.
At 21:18 No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbı́teros estavam presentes.
At 21:19 E, tendo-os saudado, contava uma por uma as coisas que Deus izera entre os gentios mediante seu ministério.
At 21:20 E, ouvindo-o eles, glori icavam a Deus e lhe disseram: Bem vês, irmão, quantos milhares há entre os judeus que

creram, e todos são zelosos da lei;
At 21:21 e foram informados a teu respeito que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios a apostatarem de

Moisés, dizendo-lhes que não circuncidem os seus ilhos nem andem segundo os costumes.
At 21:22 Que faremos, pois? Certamente ouvirão que chegaste.
At 21:23 Faze, pois, isto que te vamos dizer: Temos quatro homens que izeram voto;
At 21:24 toma estes contigo, puri ica-te com eles, e paga por eles as despesas para que raspem a cabeça. E saberão todos

que nada há daquilo de que foram informados a teu respeito; mas que também tu mesmo andas
ordenadamente, guardando a lei.

At 21:25 Todavia, quanto aos gentios que creram, já escrevemos, tendo decidido que se guardem do que é sacri icado a
ı́dolos, do sangue, do que é sufocado e da fornicação.

At 21:26 Então Paulo, tomando consigo aqueles homens, puri icou-se com eles no dia seguinte e entrou no templo,
noti icando o cumprimento dos dias da puri icação, até que se izesse a oferta em favor de cada um deles.

At 21:27 Quando os sete dias estavam por terminar, os judeus da Asia, tendo-o visto no templo, alvoroçaram toda a
multidão e lançaram as mãos sobre ele,

At 21:31 Procurando eles matá-lo, chegou ao comandante da coorte a notı́cia de que toda Jerusalém estava em confusão.
At 21:36 pois a multidão do povo o seguia, gritando: Fora com ele!
At 22:3 Eu sou judeu, nascido em Tarso da Cilı́cia, mas criado nesta cidade, instruı́do aos pés de Gamaliel, segundo o

rigor da lei de nossos pais, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós sois hoje.
At 22:25 Quando, porém, o estvam estendendo com as correias, disse Paulo ao centurião que ali estava: E-vos lı́cito

açoitar um romano, sem ter sido condenado?
At 22:26 Ouvindo isso o centurião foi ao comandante e o avisou, dizendo: Que estás para fazer? Porque esse homem é

romano.
At 22:27 Vindo o comandante, perguntou-lhe: Dize-me: és tu romano? E ele disse: Sim.
At 22:28 Respondeu o comandante: Eu, por grande soma de dinheiro, adquiri esta cidadania. Disse Paulo: Mas eu sou

romano de nascimento.
At 22:29 Imediatamente, pois, se afastaram dele os que estavam para o interrogar; e também o comandante teve temor

quando soube que ele era romano, porque o tinha amarrado.
At 23:10 E, havendo grande dissensão, temendo o comandante que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer o

destacamento, para que o tirassem do meio deles e o levassem ao quartel.
At 23:11 Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: Tem ânimo! Pois do modo como deste solene

testemunho a Meu respeito em Jerusalém, assim é necessário que também testemunhes em Roma.
At 24:27 Passados dois anos, Félix teve por sucessor Pórcio Festo; e, querendo Félix ganhar o favor dos judeus, deixou

Paulo preso.
At 25:8 Paulo, porém, disse em sua defesa: Em coisa alguma pequei , nem contra a lei dos judeus, nem contra o templo,

nem contra César.
At 25:9 Todavia Festo, querendo ganhar o favor dos judeus, respondendo a Paulo disse: Queres subir a Jerusalém e ali

ser julgado perante mim acerca dessas coisas?
At 25:10 Disse Paulo: Estou perante o tribunal de César, onde devo ser julgado; nenhum mal iz contra os judeus, como

também tu muito bem sabes.
At 25:11 Caso, pois, tenha eu feito algum mal e cometido algo digno de morte, não recuso morrer; mas, se nada há

daquilo de que estes me acusam, ninguém pode entregar-me a eles. Apelo para César.
At 25:12 Então Festo, tendo conferenciado com o conselho, respondeu: Para César apelaste, para César irás.
At 26:32 Então Agripa disse a Festo: Este home bem podia ser solto , se não tivesse apelado para César.
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At 27:1 Quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião
de nome Júlio, da Coorte Augusta.

At 27:2 E, embarcando num navio adramitino, que estava prestes a navegar para os lugares ao longo da costa da Asia,
izemo-nos ao mar, estando conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica.

At 27:3 No dia seguinte, aportamos em Sidom, e Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe que fosse aos
amigos para receber assistência.

At 27:4 Zarpando dali, navegamos sob a proteção de Chipre, por serem contrários os ventos.
At 27:5 E, tendo atravessado o mar ao longo da Cilıćia e Panfı́lia, descemos a Mirra da Lı́cia.
At 27:6 Achando ali o centurião um navio alexandrino, que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele.
At 27:7 Navegando vagarosamente por muitos dias, e tendo chegado com di iculdade defronte de Cnido, não nos

permitindo o vento ir mais adiante navegamos sob a proteção de Creta, na altura de Salmona.
At 27:8 E, costeando-a com di iculdade, chegamos a certo lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de

Laséia.
At 27:9 Havendo decorrido muito tempo, e sendo a navegação já perigosa, e também por já haver passado o Jejum,

admoestava-os Paulo,
At 27:10 dizendo-lhes: Varões, vejo que a viagem vai ser com avaria e muita perda, não só da carga e do navio, mas

também das nossas vidas.
At 27:11 Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao dono do navio do que ao que Paulo dizia.
At 27:12 Não sendo o porto próprio para invernar a maioria foi de opinião que zarpassem dali, para ver se, de algum

modo, podiam chegar a Fênix, um porto de Creta voltado para o nordeste e para o sudeste, e ai passar o
inverno.

At 27:13 Soprando brandamente um vento sul, e pensando eles ter alcançado o seu objetivo, levantaram âncora, e foram
costeando Creta bem de perto.

At 27:14 Mas, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um vento em forma de furacão, chamado Euroaquilão;
At 27:15 e, sendo o navio arrebatado, e não podendo fazer frente ao vento, cedemos a ele e nos fomos deixando levar.
At 27:16 Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Clauda, com di iculdade conseguimos recuperar o controle do

bote.
At 27:17 Após tê-lo içado, usaram apoios para cingir o navio por baixo;e, temendo ser arremessados na Sirte, arriaram

os apetrechos e, assim, se deixaram levar.
At 27:18 Como fôssemos violentamente açoitados pela tempestade, no dia seguinte começaram a alijar a carga ao mar;
At 27:19 e, ao terceiro dia, com as próprias mãos, lançaram ao mar o equipamento do navio.
At 27:20 E, não aparecendo por muitos dias nem sol nem estrelas, e abatendo-se sobre nós não pequena tempestade,

começou a partir daı́ a dissipar-se toda a esperança de sermos salvos.
At 27:21 Havendo eles estado muito tempo sem comer, Paulo, então, pondo-se em pé no meio deles, disse: O varões,

devı́eis ter-me ouvido e não ter zarpado de Creta, para evitar esta avaria e perda.
At 27:22 E, agora, vos aconselho a que tenhais ânimo, pois nenhuma perda de vida haverá entre vós, exceto a perda do

navio.
At 27:23 Porque, esta mesma noite, um anjo do Deus de quem eu sou e a quem sirvo pôs-se ao meu lado,
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 27:25 Portanto, ó varões, tende bom ânimo; pois eu creio em Deus que assim será, do modo como me foi dito.
At 27:26 Contudo é necessário que sejamos arremessados a certa ilha.
At 27:27 Quando chegou a décima quarta noite, sendo nós levados de um lado para outro no mar Adriático, por volta da

meia-noite, suspeitaram os marinheiros que se aproximava alguma terra.
At 27:28 E, lançando a sonda acharam vinte braças; passando um pouco mais adiante e tornando a lançar a sonda,

acharam quinze braças.
At 28:16 Quando entramos em Roma, foi permitido a Paulo morar à parte, com o soldado que o guardava.
At 28:23 Havendo-lhe eles marcado um dia, muitos vieram ter com ele onde estava alojado, aos quais, desde a manhã

até o anoitecer, fez uma exposição, dando solene testemunho do reino de Deus e procurando persuadi-los a
respeito de Jesus, tanto pela Lei de Moisés como pelos Profetas.

At 28:30 E permaneceu dois anos inteiros na sua própria casa alugada, e acolhia a todos os que vinham ter com ele,
Rm 5:10 Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do Seu Filho, muito mais,

estando já reconciliados, seremos salvos na Sua vida,
Rm 8:2 Porque a lei do Espirito da vida me livrou, em Cristo Jesus, da lei do pecado e da morte.
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.
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Rm 8:6 Pois a mente posta na carne é morte, mas a mente posta no espı́rito é vida e paz.
Rm 16:21 Saúda-vos Timóteo, meu cooperador, bem como Lúcio, Jasom e Sosı́patro, meus parentes.
1Co 1:12 Re iro- me ao fato de cada um de vós dizer:Eu sou de Paulo, e eu, de Apolo, e eu, de Cefas, e eu, de Cristo.
1Co 2:9 Mas, como está escrito: Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o

que Deus preparou para aqueles que O amam.
1Co 3:12 Contudo, se o que alguém edi ica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha,
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 15:58 Portanto, meus amados irmãos, sede irmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que,

no Senhor, o vosso labor não é vão.
1Co 16:10 E, se Timóteo for, vede que esteja sem temor entre vós; porque trabalha na obra do Senhor, como também eu.
1Co 16:11 Portanto, ninguém o despreze, mas encaminhai-o em paz, para que venha encontrar-se comigo; pois eu o

espero com os irmãos.
1Co 16:12 Acerca do irmão Apolo, muito lhe roguei que fosse até vós em companhia dos irmãos, mas de modo algum era a

vontade dele ir agora; irá, porém, quanto tiver oportunidade.
Gl 2:4 E isso por causa dos falsos irmãos, os quais se in iltraram sorrateiramente para espionar a nossa liberdade que

temos em Cristo Jesus, a im de nos reduzir à (3) escravidão;
Gl 2:11 Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, opus-me a ele face a face, porque se tornara repreensı́vel.
Gl 2:12 Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago ele comia com os gentios; mas, quando chegaram, passou a

retrair-se e a separar-se, temendo os da circuncisão.
Gl 2:13 E os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela

hipocrisia deles.
Gl 2:14 Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do evangelho, disse a Cefas, na

presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como gentio e não como judeu, por que forças os gentios na
viverem como judeus?

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 2:21 Não anulo a graça de Deus; pois se a justiça é mediante a lei, então Cristo morreu em vão.
Gl 5:1 Foi para a liberdade que Cristo nos libertou; portanto, permanecei irmes e não vos submetais novamente a

jugo de escravidão.
Ef 2:21 no qual todo o edifı́cio, sendo bem ajustado, está crescendo para ser um templo santo no Senhor;
Ef 2:22 no qual vós também estais sendo juntamente edi icados para ser habitação de Deus no espı́rito.
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.

Fp 1:19 Pois sei que isso me resultará em salvação pela vossa súplica e pelo suprimento abundante do Espı́rito 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 2:12 Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora, na

minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor
Fp 2:13 porque é Deus quem opera em vós tanto o querer como o realizar, para o Seu bom prazer.
Fp 2:14 Fazei tudo sem murmurações nem discussões,
Fp 2:15 para que sejais irrepreensiveis e puros, ilhos de Deus sem defeito no meio de uma geração corrompida e

perversa, entre a qual resplandeceis como luzeiros no mundo,
Fp 2:16 expondo a palavra da vida, para que, no dia de Cristo, eu possa me gloriar de que não corri em vão nem laborei

em vão.
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Fp 3:6 quanto ao zelo, perseguidor da igreja; quanto à justiça que há na lei, irrepreensı́vel.
Fp 3:7 Mas as coisas que para mim eram ganho, passei a considerar perda por causa de Cristo.
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 3:11 para ver se de algum modo alcanço a ressurreição extraordinária dentre os mortos.
Fp 3:12 Não que eu já a tenha obtido ou já esteja aperfeiçoado; mas prossigo , para ver se conquisto aquilo para o que

também fui conquistado por Cristo Jesus.
Fp 3:13 Irmãos, quanto a mim, não julgo ter conquistado; mas uma coisa faço: esquecendo-me das coisas que icam

para trás e avançando para as que estão adiante,
Fp 3:14 prossigo em direção ao alvo para o prêmio, ao qual Deus em Cristo Jesus me chamou para o alto.
Cl 1:18 Ele é a Cabeça do Corpo, da igreja; Ele é o princıṕio, o Primogênito dentre os mortos, para que tenha o primeiro

lugar em todas as coisas,
Cl 3:10 E vos revestistes do novo homem, que está sendo renovado para o pleno conhecimento segundo a imagem

Daquele que o criou
Cl 3:11 Onde não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é

tudo e em todos.
Cl 4:10 Saúda-vos Aristarco, meu companheiro de prisão, e também Marcos, primo de Barnabé (sobre quem

recebestes ordens; se ele for até vós, recebei-o),
Hb 4:16 Acheguemo- nos, portanto, con iadamente, junto ao trono da graça, a im de recebermos misericórdia e

acharmos graça para socorro em ocasião oportuna.
Hb 8:1 Ora, o ponto principal das coisas que temos dito é que possuıḿos tal Sumo Sacerdote , que se assentou à direita

do trono da Majestade nos céus,
Hb 10:29 De quanto mais severo castigo julgais vós será considerado digno aquele que pisou o Filho de Deus, e

considerou comum o sangue da aliança, pelo qual foi santi icado, e insultou o Espıŕito da graça?
Ap 1:4 João, às sete igrejas que estão na Asia: Graça e paz a vós, da parte Daquele que é, que era e que há de vir, e da

parte dos sete Espı́ritos que estão diante do Seu trono,
Ap 2:4 Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor.
Ap 2:5 Lembra-te, pois, de onde caı́ste, arrepende-te e pratica as primeiras obras; senão venho a ti e removerei do seu

lugar o teu candelabro, a não ser que te arrependas.
Ap 5:9 E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és 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 nação,
Ap 5:10 e os constituiste reino e sacerdotes para o nosso Deus; e reinarão sobre a terra.
Ap 7:9 Depois destas coisas olhei, e eis uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos,

povos e lı́nguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos com vestes brancas, com palmas nas
mãos;

Ap 22:1 E mostrou-me o rio da agua da vida, brilhante como çristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro no meio da
sua rua.
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