
Mensagem #9
A comissão divina segundo a visão celestial para a continuação do livro de

Atosno único luir da corrente divina

Referências Bíblicas

Gn 2:10 E saı́a um rio do Eden para regar o jardim e dali se dividia, repartindo-se em quatro braços.
Gn 2:11 O primeiro chama-se Pisom; é o que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro.
Gn 2:12 O ouro dessa terra é bom; também se encontram lá o bdélio e a pedra de ônix.
Gn 2:13 O segundo rio chama-se Giom; é o que circunda a terra de Cuxe.
Gn 2:14 O nome do terceiro rio é Tigre; é o que corre pelo oriente da Assıŕia. E o quarto é o Eufrates.
Ex 12:22 Tomai um molho de hissopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia e marcai a verga da porta e suas

ombreiras com o sangue que estiver na bacia; nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã.
Dt 4:25 Quando, pois, gerardes ilhos e ilhos de ilhos, e vos envelhecerdes na terra, e vos corromperdes, e izerdes

alguma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa, e izerdes mal aos olhos do SENHOR, teu Deus, para o
provocar à ira,

1Rs 4:33 Discorreu sobre todas as plantas, desde o cedro que está no Lı́bano até ao hissopo que brota do muro; também
falou dos animais e das aves, dos répteis e dos peixes.

Sl 36:9 Pois em ti está o manancial da vida; na tua luz, vemos a luz.
Sl 46:4 Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altıśsimo.
Sl 51:1 Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade; e, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga

as minhas transgressões.
Sl 51:2 Lava-me completamente da minha iniqüidade e puri ica-me do meu pecado.
Sl 51:7 Puri ica-me com hissopo, e icarei limpo; lava-me, e icarei mais alvo que a neve.
Sl 51:9 Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniqüidades.
Sl 51:12 Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espıŕito voluntário.
Sl 51:13 Então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti.
Sl 119:105 Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e, luz para os meus caminhos.
Sl 119:130 A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples.
Is 2:5 Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do SENHOR.
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 1:22 Sobre a cabeça dos seres viventes havia algo semelhante ao irmamento, como cristal brilhante que metia medo,

estendido por sobre a sua cabeça.
Ez 1:26 Por cima do irmamento que estava sobre a sua cabeça, havia algo semelhante a um trono, como uma sa ira;

sobre esta espécie de trono, estava sentada uma igura semelhante a um homem.
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 4:18 Caminhando junto ao mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam

uma rede ao mar, pois eram pescadores.
Mt 4:19 E disse-lhes: Vinde após Mim, e Eu vos farei pescadores de homens.
Mt 4:20 E eles, deixando imediatamente as redes, O seguiram.
Mt 5:14 Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte;
Mt 6:6 Tu, porém, quando orares, entra no teu aposento ı́ntimo e, fechada a porta, ora a teu Pai que está em secreto; e

teu Pai, que vê em secreto, te recompensará.
Lc 4:18 "O Espı́rito do Senhor está sobre Mim, porque Me ungiu para anunciar o evangelho aos pobres; enviou-Me para

proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos,
Lc 4:19 para proclamar o ano aceitável do Senhor, o ano do jubileu."
Lc 4:20 Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se; e os olhos de todos na sinagoga estavam itos Nele.
Lc 4:21 Então começou a dizer-lhes: Hoje, ao Me ouvirdes, se cumpriu esta Escritura.
Jo 1:4 Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens.
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
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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.
Jo 8:12 De novo lhes falou Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo; quem Me segue nao andará nas trevas, mas terá a luz

da vida
Jo 11:34 E perguntou: Onde o pusestes? Eles Lhe responderam: Senhor, vem e vê.
Jo 11:35 Jesus chorou.
Jo 11:36 Então disseram os judeus: Vede como o amava!
Jo 12:49 Porque Eu não falei por Mim mesmo, mas o Pai que Me enviou, Ele mesmo Me deu mandamento sobre o que

dizer e o que falar.
Jo 12:50 E sei que o Seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que Eu falo, como o Pai Me tem dito, assim falo.
Jo 21:15 Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, ilho de João, amas-Me mais do que estes? Ele

Lhe respondeu: Sim, Senhor, Tu sabes que Te amo. Ele lhe disse: Alimenta os Meus cordeiros.
Jo 21:17 Pela terceira vez lhe perguntou: Simão, ilho de João, tu Me amas? Pedro entristeceu-se por Ele lhe ter dito pela

terceira vez: Tu Me amas? Respondeu-Lhe: Senhor, Tu sabes todas as coisas, Tu sabes que eu Te amo. Jesus lhe
disse: Alimenta as Minhas ovelhas.

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 1:13 Quando ali entraram, subiram ao aposento superior, onde estavam morando; eram eles Pedro e João e Tiago e
André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, ilho de Alfeu, e Simão, o Zelote, e Judas, irmão de Tiago.

At 1:14 Todos estes perseveraram unânimes em oração, com as mulheres e com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos
Dele.

At 2:3 E lhes apareceram lı́nguas como de fogo, que se distribuı́am; e pousou uma sobre cada um deles.
At 2:4 E todos icaram cheios do Espı́rito Santo, e começaram a falar em diferentes lı́nguas, segundo o Espı́rito lhes

concedia que proferissem.
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 9:15 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 15:35 Paulo e Barnabé icaram em Antioquia, ensinando e anunciando, com muitos outros também, a palavra do

Senhor como evangelho.
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 15:41 E passou pela Sı́ria e Cilı́cia, con irmando as igrejas.
At 17:6 Porém, não os encontrando, arrastaram Jasom e alguns irmãos perante as autoridades da cidade, clamando:

Esses que têm transtornado o mundo chegaram também aqui.
At 20:20 como não deixei de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vos ensinar publicamente e de casa em casa,
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 20:31 Portanto, vigiai, lembrando- vos de que, por três anos, noite e dia, não cessei de admoestar, com lágrimas, a cada

um.
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 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 24:16 Por isso também eu me esforço por ter sempre uma consciência sem ofensa para com Deus para com os

homens.
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At 26:16 Mas levanta-te e irma-te sobre teus pés, 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,

At 26:18 para lhes abrir os olhos, para fazê-los voltar-se das trevas para a luz e da autoridade de Satanás para Deus, a im
de que recebam perdão de pecados e herança entre os que foram santi icados pela fé em Mim.

At 26:19 Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial,
Rm 5:17 Pois se, pela ofensa de um só, a morte reinou por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da

graça e do dom da justiça reinarão em vida por meio de Um só, Jesus Cristo.
Rm 9:21 Ou não tem o oleiro autoridade sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para

desonra?
Rm 9:23 a im de que também desse a conhecer as riquezas da Sua glória em vasos de misericórdia, que de antemão

preparou para glória,
Rm 12:11 Não sejais preguiçosos no zelo, mas sede fervorosos no espı́rito, servindo ao Senhor;
Rm 15:16 a im de que eu seja ministro de Cristo Jesus para os gentios, um sacerdote que labora no evangelho de Deus, de

modo que a oferta dos gentios seja aceitável, tendo sido santi icada no Espı́rito Santo.
1Co 1:9 Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhäo de Seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor.
1Co 15:10 Mas, pela graça de Deus, sou o que sou; e a Sua graça para comigo não se tornou vã; antes, trabalhei muito mais

que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo.
1Co 16:10 E, se Timóteo for, vede que esteja sem temor entre vós; porque trabalha na obra do Senhor, como também eu.
2Co 4:6 Porque o Deus que disse: Das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo é quem resplandeceu em nosso coração,

para iluminar o conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo.
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 4:13 Tendo, porém, o mesmo espı́rito de fé, segundo o que está escrito: "Cri, por isso falei", nós também cremos, por

isso também falamos,
2Co 10:4 pois as armas do nosso combate não são carnais; e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas,
2Co 10:5 derrubando argumentos e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo

pensamento à obediência de Cristo,
2Co 10:8 Pois mesmo que eu me glorie um pouco mais a respeito da nossa autoridade, a qual o Senhor nos concedeu para

vossa edi icação e não para vossa destruição, não serei envergonhado.
2Co 13:3 visto que buscais uma prova de que Cristo fala em mim, o qual não é fraco para convosco, ante´s e poderoso em

vós.
2Co 13:10 Por isso escrevo estas coisas estando ausente, para que, estando presente, não use de rigor, segundo a

autoridade que o Senhor me deu para edi icação e não para destruição.
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,
Ef 1:14 o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da propriedade adquirida, para louvor da Sua glória,
Ef 1:17 para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espirito de sabedoria e de revelação

no pleno conhecimento dele,
Ef 3:4 pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu entendimento do mistério de Cristo,
Ef 3:5 que, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos ilhos dos homens, como agora foi revelado aos Seus

santos apóstolos e profetas no espı́rito:
Ef 3:8 A mim, que sou menos que o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar aos gentios as

insondáveis riquezas de Cristo como evangelho
Ef 3:9 e iluminar a todos para que vejam qual é a economia do mistério, o qual ao longo das eras esteve oculto em

Deus, que criou todas as coisas,
Ef 5:32 Grande é este mistério, mas eu me re iro a Cristo e à igreja.
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.
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 3:10 para conhecê-Lo, e o poder da Sua ressurreição, e a comunhão dos Seus sofrimentos, sendo conformado à Sua

morte,
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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,

Cl 1:12 dando graças ao Pai, que vos quali icou para participardes da porção da herança dos santos na luz;
Cl 1:18 Ele é a Cabeça do Corpo, da igreja; Ele é o princı́pio, o Primogênito dentre os mortos, para que tenha o primeiro

lugar em todas as coisas,
Cl 2:2 para que o coração deles seja confortado, sendo eles entrelaçados em amor para ter toda a riqueza da plena

certeza do entendimento, para ter o pleno conhecimento do mistério de Deus, Cristo,
Cl 2:9 pois Nele habita corporalmente toda a plenitude da Deidade,
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 2:10 Porque convinha que Aquele, para quem são todas as coisas e por meio de quem são todas as coisas, ao conduzir

muitos ilhos à glõria, aperfeiçoasse, por meio de sofrimentos, o Autor da salvação deles.
Hb 2:11 Pois tanto O que santi ica como os que são santi icados vêm todos de Um só; por esta causa Ele não se

envergonha de chamá-los irmãos,
Hb 8:6 Mas agora Ele obteve um ministério tanto mais excelente, quanto é Ele também Mediador de uma aliança

superior, instituı́da com base em promessas superiores.
Hb 9:15 Por isso mesmo Ele é o Mediador de uma nova aliança, a im de que, intervindo a morte para remissão das

transgressões que havia sob a primeira aliança, aqueles que foram chamados recebam a promessa da herença
eterna.

Hb 10:9 então disse: "Eis que vim para fazer a Tua vontade". Ele remove o primeiro para estabeleer o segundo.
1Pe 2:9 Vós, porém, sois raça eleita,sacerdócio real, nação santa, povo adquirido para ser propriedade de Deus, a im de

proclamardes as virtudes Daquele que vos chamou das trevas para a Sua maravilhosa luz;
1Jo 1:5 E a mensagem que temos ouvido Dele e vos anunciamos é esta: que Deus é luz, e Nele nao há treva alguma.
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.
1Jo 1:9 Se confessarmos os nossos pecados, Ele é iel e justo para nos perdoar os pecados e nos puri icar de toda

injustiça.
Ap 1:20 Quanto ao mistério das sete estrelas que viste na Minha mão direita e aos sete candelabros de ouro: as sete

estrelas são os mensageiros das sete igrejas, e os sete candelabros são as sete igrejas.
Ap 3:17 Porque dizes: Sou rico, enriqueci, e não preciso de coisa alguma, e não sabes que tu és um coitado, miserável,

pobre, cego e nu.
Ap 3:18 Aconselho-te que compres de Mim ouro re inado pelo fogo para que enriqueças, vestes brancas para que te

vistas e não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colı́rio para que unjas os olhos, a im de que vejas.
Ap 4:6 Havia diante do trono como que um mar de vidro, semelhante a cristal; e no meio do trono e ao redor do trono

havia quatro seres viventes cheios de olhos na frente e atrás.
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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