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Mensagem #7
O Espírito de Jesus
Referências Bíblicas
Mt 1:18
Mt 1:20
Mt 1:21
Lc 24:26
Jo 1:15
Jo 1:31
Jo 1:35
Jo 7:37
Jo 7:38
Jo 7:39
At 1:1
At 1:2
At 1:3
At 1:8
At 2:23
At 2:24
At 2:32
At 2:33
At 2:36
At 9:15
At 9:16
At 9:20
At 9:22
At 13:26
At 13:27
At 13:28
At 13:29
At 13:30
At 13:31
At 13:32
At 13:33
At 13:34

Ora, a origem de Jesus Cristo foi assim: Estando Maria, Sua mã e, desposada com José , antes que tivessem
coabitado, achou-se grá vida pelo Espı́rito Santo.
Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu, e sonho, um anjo do Senhor, dizendo: José , ilho deDavi
nã o temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado é do Espı́rito Santo.
Ela dará à luz um ilho e O chamará s pelo nome de Jesus, porque ele salvará o Seu povo dos seus pecados.
Nã o era necessá rio que o Cristo sofresse essas coisas e entrasse na Sua gló ria?
Joao testi icou a respeito Dele e clamou, dizendo: Este era Aquele de quem eu dizia: O que vem depois de mim
passou adiante de mim, porquanto era primeiro do que eu,
Eu nã o O conhecia, mas a im de que Ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso, batizando e á gua.
No dia seguinte, estava Joã o outra vez com dois dos seus discı́pulos,
Ora, no ú ltimo dia, o grande dia da festa, Jesus levantou-se e clamou, dizendo: Se alguem tem sede, venha a Mim e
beba.
Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior luirã o rios de á gua viva.
Isso, poré m, disse Ele com respeito ao Espı́rito que haviam de receber os que Nele cressem; pois o Espirito ainda
nã o era, porque Jesus ainda nã o havia sido glori icado.
Fiz o primeiro relato, ó Teó ilo, acerca de todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar,
até o dia em que foi levado para cima, depois de haver dado mandamento por intermé dio do Espı́rito Santo aos
apó stolos que escolhera;
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.
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.
a este, entregue pelo determinado designio e presciê ncia de Deus, vó s matastes, pregando-O na cruz por mã os de
inı́quos;
ao qual Deus ressuscitou, rompendo os grilhõ es da morte, porquanto nã o era possı́vel que Ele fosse retido por ela.
A esse Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nó s somos testemunhas.
Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espı́rito Santo, derramou isto que vedes e
ouvis.
Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel que a esse Jesus que vó s cruci icastes, Deus O fez Senhor e Cristo.
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;
pois Eu lhe mostrarei quanto lhe é necessá rio sofrer pelo Meu nome.
E, imediatamente, nas sinagogas, proclama Jesus, a irmando que Este é o Filho de Deus.
Saulo, poré m, crescia mais e mais em poder e confundia os judeis que moravam em Damasco, demonstrando que
Jesus é o Cristo.
Varõ es irmã os, ilhos da raça de Abraã o, e os que dentre vó s temem a Deus, a nó s foi enviada a palavra desta
salvaçã o.
Pois os que habitavam em Jerusalé m e os seus chefes, nã o conhecendo este Jesus nem as palavras dos profetas que
se lê em todos sá bados, quando O condenaram, cumpriram as profecias;
e, embora nã o achassem Nele nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que Ele fosse morto.
Quando haviam cumprido tudo o que a respeito Dele estava escrito, tirando-O do madeiro, depositaram-No em um
tú mulo.
Mas Deus O ressuscitou dentre os mortos;
e, por muitos dias, apareceu aos que subiram com Ele da Galilé ia para Jerusalé m, os quais sã o agora Suas
testemunhas perante o povo.
E nó s vos anunciamos o evangelho da promessa feita aos nossos pais,
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.
E que O tenha ressuscitado dentre os mortos para nã o mais voltar à corrupçã o, desta maneira o disse: "Dar-vos-ei
as coisas santas de Davi, as coisas ié is."
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At 13:35 Por isso, també m diz em outro salmo: "Nã o permitirá s que o Teu Santo veja corrupçã o."
At 13:36 Porque Davi, na verdade, tendo servido à sua pró pria geraçã o pelo desı́gnio de Deus, adormeceu, foi para junto de
seus pais e viu corrupçã o;
At 13:37 mas Aquele a quem Deus ressuscitou nã o viu corrupçã o.
At 13:38 Seja-vos , pois, notó rio, varõ es irmã os, que por intermé dio Deste se vos anuncia perdã o de pecados;
At 13:39 e de todas as coisas das quais vó s nã o pudestes ser justi icados pela lei de Moisé s, Nele é justi icado todo o que crê .
At 16:6
E passaram pela regiã o da Frı́gia e Galá cia, 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 nã o permitiu.
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 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 exposiçã o, dando solene testemunho do reino de Deus e procurando persuadi-los a respeito de
Jesus, tanto pela Lei de Moisé s como pelos Profetas.
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 8:9
Vó s, poré m, nã o estais na carne, mas no espı́rito, se, de fato, o Espı́rito de Deus habita em vó s. Mas se algué m nã o
tem o Espı́rito de Cristo, esse nã o é Dele.
Gl 5:22
Mas o fruto do Espı́rito é : amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, idelidade,
Gl 5:23
mansidã o, domı́nio pró prio. Contra tais coisas nã o há lei.
Fp 1:5
pela vossa comunhã o para o progresso do evangelho, desde o primeiro dia até agora.
Fp 1:12 E quero que saibais, irmã os, que as coisas que me aconteceram tê m, pelo contrario, contribuido para o progresso
do evangelho,
Fp 1:13 de maneira que se tornou manifesto, entre toda a guarda pretoriana e a todos os demais, que minhas prisõ es sã o
em Cristo;
Fp 1:14 e a maioria dos irmã os, con iantes no Senhor por causa das minhas prisõ es, sã o ainda mais ousados para falar, sem
medo, a palavra de Deus.
Fp 1:15 ALguns pregam Cristo até mesmo por inveja e rivalidade; outros, poré m ,de boa vontade;
Fp 1:16 estes por amor, sabendo que fui designado para a defesa do evangelho;
Fp 1:17 aqueles, contudo, anunciam Cristo por ambiçã o egoı́sta, nã o com pureza, supondo causar a liçã o nas minhas
prisõ es.
Fp 1:18 Todavia, que importa? De qualquer modo, seja por pretexto, seja em veracidade, Cristo é anunciado; nisso me
regozido e continuarei a me regozijar.
Fp 1:27 Somente portai-vos de modo digno do evangelho de Cristo, para que eu, indo ver-vos ou estando ausente, ouça a
vosso respeito que permaneceis irmes em um só espı́rito, lutando, com uma só alma, juntamente com a fé do
evangelho.
Fp 2:1
Portanto, se ha algum encorajamento em Cristo, se ha alguma consolacao de amor, se ha alguma comunhao de
espirito, se ha entranhaveis afetos de compaixao,
Fp 2:2
Tornai plena a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tendo o mesmo amor , unidos de alma,
pensando uma so coisa,
Fp 2:3
nada fazendo por ambiçã o egoı́sta our por vangló ria, mas com uma mente humilde, cada um considerando os
outros superiores a si mesmo,
Fp 2:4
nã o considerando cada um suas pró prias virtudes, mas també m as virtudes dos outros.
Fp 2:5
Tende em vó s esta maneira de pensar que houve també m em Cristo Jesus,
Fp 2:6
o qual, existindo em forma de Deus, nã o considerou o fato de ser igual a Deus como algo precioso a que se apegar,
Fp 2:7
mas esvaziou-se a Si mesmo, tomando a forma de escravo, tornando-se em semelhança de homens;
Fp 2:8
e, sendo encontrado na forma de homem, humilhou-se a Si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de
cruz.
Fp 2:9
Por isso també m Deus O exaltou extraordinariamente e Lhe deu o nome que está acima de todo nome,
Fp 2:15 para que sejais irrepreensiveis e puros, ilhos de Deus sem defeito no meio de uma geraçã o corrompida e
perversa, entre a qual resplandeceis como luzeiros no mundo,
Fp 4:8
Finalmente, irmã os, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitá vel, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o
que é amá vel, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai.
Cl 1:24
Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vó s, e da minha parte completo o que resta das a liçõ es de Cristo, na
minha carne, a favor do Seu Corpo, que é a igreja;
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