
Mensagem #1
Ser formado como um exércitoa im de lutar juntamente com Deus pelos Seus

interesses na terra

Referências Bíblicas

Gn 1:26 Também disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança; tenha ele domı́nio sobre
os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis
que rastejam pela terra.

Gn 1:27 Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou; homem e mulher os criou.
Gn 1:28 E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a; dominai sobre os

peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra.
Ex 6:26 São estes Arão e Moisés, aos quais o SENHOR disse: Tirai os ilhos de Israel da terra do Egito, segundo as suas

hostes.
Ex 7:4 Faraó não vos ouvirá; e eu porei a mão sobre o Egito e farei sair as minhas hostes, o meu povo, os ilhos de Israel,

da terra do Egito, com grandes manifestações de julgamento.
Ex 12:41 Aconteceu que, ao cabo dos quatrocentos e trinta anos, nesse mesmo dia, todas as hostes do SENHOR saı́ram da

terra do Egito.
Ex 12:51 Naquele mesmo dia, tirou o SENHOR os ilhos de Israel do Egito, segundo as suas turmas.
Ex 13:18 Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto perto do mar Vermelho; e, arregimentados, subiram os

ilhos de Israel do Egito.
Ex 25:8 E me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles.
Ex 25:21 Porás o propiciatório em cima da arca; e dentro dela porás o Testemunho, que eu te darei.
Nm 1:1 No segundo ano após a saı́da dos ilhos de Israel do Egito, no primeiro dia do segundo mês, falou o SENHOR a

Moisés, no deserto do Sinai, na tenda da congregação, dizendo:
Nm 1:2 Levantai o censo de toda a congregação dos ilhos de Israel, segundo as suas famı́lias, segundo a casa de seus

pais, contando todos os homens, nominalmente, cabeça por cabeça.
Nm 1:3 Da idade de vinte anos para cima, todos os capazes de sair à guerra em Israel, a esses contareis segundo os seus

exércitos, tu e Arão.
Nm 1:4 De cada tribo vos assistirá um homem que seja cabeça da casa de seus pais.
Nm 1:5 Estes, pois, são os nomes dos homens que vos assistirão: de Rúben, Elizur, ilho de Sedeur;
Nm 1:6 de Simeão, Selumiel, ilho de Zurisadai;
Nm 1:7 de Judá, Naassom, ilho de Aminadabe;
Nm 1:8 de Issacar, Natanael, ilho de Zuar;
Nm 1:9 de Zebulom, Eliabe, ilho de Helom;
Nm 1:10 dos ilhos de José: de Efraim, Elisama, ilho de Amiúde; de Manassés, Gamaliel, ilho de Pedazur;
Nm 1:11 de Benjamim, Abidã, ilho de Gideoni;
Nm 1:12 de Dã, Aiezer, ilho de Amisadai;
Nm 1:13 de Aser, Pagiel, ilho de Ocrã;
Nm 1:14 de Gade, Eliasafe, ilho de Deuel;
Nm 1:15 de Naftali, Aira, ilho de Enã.
Nm 1:16 Estes foram os chamados da congregação, os prı́ncipes das tribos de seus pais, os cabeças dos milhares de Israel.
Nm 1:17 Então, Moisés e Arão tomaram estes homens, que foram designados pelos seus nomes.
Nm 1:18 E, tendo ajuntado toda a congregação no primeiro dia do mês segundo, declararam a descendência deles,

segundo as suas famı́lias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, de vinte anos para cima, cabeça
por cabeça.

Nm 1:19 Como o SENHOR ordenara a Moisés, assim os contou no deserto do Sinai.
Nm 1:20 Dos ilhos de Rúben, o primogênito de Israel, as suas gerações, pelas suas famı́lias, segundo a casa de seus pais,

contados nominalmente, cabeça por cabeça, todos os homens de vinte anos para cima, todos os capazes de sair à
guerra,

Nm 1:21 foram contados deles, da tribo de Rúben, quarenta e seis mil e quinhentos.
Nm 1:22 Dos ilhos de Simeão, as suas gerações, pelas suas famıĺias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente,

cabeça por cabeça, todos os homens de vinte anos para cima, todos os capazes de sair à guerra,
Nm 1:23 foram contados deles, da tribo de Simeão, cinqüenta e nove mil e trezentos.
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Nm 1:24 Dos ilhos de Gade, as suas gerações, pelas suas famı́lias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, de
vinte anos para cima, todos os capazes de sair à guerra,

Nm 1:25 foram contados deles, da tribo de Gade, quarenta e cinco mil seiscentos e cinqüenta.
Nm 1:26 Dos ilhos de Judá, as suas gerações, pelas suas famı́lias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, de

vinte anos para cima, todos os capazes de sair à guerra,
Nm 1:27 foram contados deles, da tribo de Judá, setenta e quatro mil e seiscentos.
Nm 1:28 Dos ilhos de Issacar, as suas gerações, pelas suas famı́lias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente,

de vinte anos para cima, todos os capazes de sair à guerra,
Nm 1:29 foram contados deles, da tribo de Issacar, cinqüenta e quatro mil e quatrocentos.
Nm 1:30 Dos ilhos de Zebulom, as suas gerações, pelas suas famı́lias, segundo a casa de seus pais, contados

nominalmente, de vinte anos para cima, todos os capazes de sair à guerra,
Nm 1:31 foram contados deles, da tribo de Zebulom, cinqüenta e sete mil e quatrocentos.
Nm 1:32 Dos ilhos de José, dos ilhos de Efraim, as suas gerações, pelas suas famı́lias, segundo a casa de seus pais,

contados nominalmente, de vinte anos para cima, todos os capazes de sair à guerra,
Nm 1:33 foram contados deles, da tribo de Efraim, quarenta mil e quinhentos.
Nm 1:34 Dos ilhos de Manassés, as suas gerações, pelas suas famı́lias, segundo a casa de seus pais, contados

nominalmente, de vinte anos para cima, todos os capazes de sair à guerra,
Nm 1:35 foram contados deles, da tribo de Manassés, trinta e dois mil e duzentos.
Nm 1:36 Dos ilhos de Benjamim, as suas gerações, pelas suas famı́lias, segundo a casa de seus pais, contados

nominalmente, de vinte anos para cima, todos os capazes de sair à guerra,
Nm 1:37 foram contados deles, da tribo de Benjamim, trinta e cinco mil e quatrocentos.
Nm 1:38 Dos ilhos de Dã, as suas gerações, pelas suas famı́lias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, de

vinte anos para cima, todos os capazes de sair à guerra,
Nm 1:39 foram contados deles, da tribo de Dã, sessenta e dois mil e setecentos.
Nm 1:40 Dos ilhos de Aser, as suas gerações, pelas suas famıĺias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, de

vinte anos para cima, todos os capazes de sair à guerra,
Nm 1:41 foram contados deles, da tribo de Aser, quarenta e um mil e quinhentos.
Nm 1:42 Dos ilhos de Naftali, as suas gerações, pelas suas famı́lias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente,

de vinte anos para cima, todos os capazes de sair à guerra,
Nm 1:43 foram contados deles, da tribo de Naftali, cinqüenta e três mil e quatrocentos.
Nm 1:44 Foram estes os contados, contados por Moisés e Arão; e os prı́ncipes de Israel eram doze homens; cada um era

pela casa de seus pais.
Nm 1:45 Assim, pois, todos os contados dos ilhos de Israel, segundo a casa de seus pais, de vinte anos para cima, todos os

capazes de sair à guerra,
Nm 1:46 todos os contados foram seiscentos e três mil quinhentos e cinqüenta.
Nm 1:47 Mas os levitas, segundo a tribo de seus pais, não foram contados entre eles,
Nm 1:48 porquanto o SENHOR falara a Moisés, dizendo:
Nm 1:49 Somente não contarás a tribo de Levi, nem levantarás o censo deles entre os ilhos de Israel;
Nm 1:50 mas incumbe tu os levitas de cuidarem do tabernáculo do Testemunho, e de todos os seus utensı́lios, e de tudo o

que lhe pertence; eles levarão o tabernáculo e todos os seus utensı́lios; eles ministrarão no tabernáculo e
acampar-se-ão ao redor dele.

Nm 1:51 Quando o tabernáculo partir, os levitas o desarmarão; e, quando assentar no arraial, os levitas o armarão; o
estranho que se aproximar morrerá.

Nm 1:52 Os ilhos de Israel se acamparão, cada um no seu arraial e cada um junto ao seu estandarte, segundo as suas
turmas.

Nm 1:53 Mas os levitas se acamparão ao redor do tabernáculo do Testemunho, para que não haja ira sobre a congregação
dos ilhos de Israel; pelo que os levitas tomarão a si o cuidar do tabernáculo do Testemunho.

Nm 2:1 Disse o SENHOR a Moisés e a Arão:
Nm 2:2 Os ilhos de Israel se acamparão junto ao seu estandarte, segundo as insı́gnias da casa de seus pais; ao redor, de

frente para a tenda da congregação, se acamparão.
Nm 2:17 Então, partirá a tenda da congregação com o arraial dos levitas no meio dos arraiais; como se acamparem, assim

marcharão, cada um no seu lugar, segundo os seus estandartes.
Nm 2:32 São estes os que foram contados dos ilhos de Israel, segundo a casa de seus pais; todos os que foram contados

dos arraiais pelas suas turmas foram seiscentos e três mil quinhentos e cinqüenta.
Nm 2:33 Mas os levitas não foram contados entre os ilhos de Israel, como o SENHOR ordenara a Moisés.
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Nm 10:33 Partiram, pois, do monte do SENHOR caminho de três dias; a arca da Aliança do SENHOR ia adiante deles
caminho de três dias, para lhes deparar lugar de descanso.

Nm 10:34 A nuvem do SENHOR pairava sobre eles de dia, quando partiam do arraial.
Nm 10:35 Partindo a arca, Moisés dizia: Levanta-te, SENHOR, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os

que te odeiam.
Nm 10:36 E, quando pousava, dizia: Volta, ó SENHOR, para os milhares de milhares de Israel.
Nm 21:1 Ouvindo o cananeu, rei de Arade, que habitava no Neguebe, que Israel vinha pelo caminho de Atarim, pelejou

contra Israel e levou alguns deles cativos.
Nm 21:2 Então, Israel fez voto ao SENHOR, dizendo: Se, de fato, entregares este povo nas minhas mãos, destruirei

totalmente as suas cidades.
Nm 21:3 Ouviu, pois, o SENHOR a voz de Israel e lhe entregou os cananeus. Os israelitas os destruıŕam totalmente, a eles e

a suas cidades; e aquele lugar se chamou Horma.
Nm 21:21 Então, Israel mandou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, dizendo:
Nm 21:22 Deixa-me passar pela tua terra; não nos desviaremos pelos campos nem pelas vinhas; as águas dos poços não

beberemos; iremos pela estrada real até que passemos o teu paı́s.
Nm 21:23 Porém Seom não deixou passar a Israel pelo seu paı́s; antes, reuniu todo o seu povo, e saiu ao encontro de Israel

ao deserto, e veio a Jasa, e pelejou contra Israel.
Nm 21:24 Mas Israel o feriu a io de espada e tomou posse de sua terra, desde o Arnom até ao Jaboque, até aos ilhos de

Amom, cuja fronteira era forti icada.
Nm 21:25 Assim, Israel tomou todas estas cidades dos amorreus e habitou em todas elas, em Hesbom e em todas as suas

aldeias.
Nm 21:26 Porque Hesbom era cidade de Seom, rei dos amorreus, que tinha pelejado contra o precedente rei dos moabitas,

de cuja mão tomara toda a sua terra até ao Arnom.
Nm 21:27 Pelo que dizem os poetas: Vinde a Hesbom! Edi ique-se, estabeleça-se a cidade de Seom!
Nm 21:28 Porque fogo saiu de Hesbom, e chama, da cidade de Seom, e consumiu a Ar, de Moabe, e os senhores dos altos do

Arnom.
Nm 21:29 Ai de ti, Moabe! Perdido estás, povo de Quemos; entregou seus ilhos como fugitivos e suas ilhas, como cativas a

Seom, rei dos amorreus.
Nm 21:30 Nós os asseteamos; estão destruı́dos desde Hesbom até Dibom; e os assolamos até Nofa e com fogo, até Medeba.
Nm 21:31 Assim, Israel habitou na terra dos amorreus.
Nm 21:32 Depois, mandou Moisés espiar a Jazer, tomaram as suas aldeias e desapossaram os amorreus que se achavam ali.
Nm 21:33 Então, voltaram e subiram o caminho de Basã; e Ogue, rei de Basã, saiu contra eles, ele e todo o seu povo, à peleja

em Edrei.
Nm 21:34 Disse o SENHOR a Moisés: Não o temas, porque eu o dei na tua mão, a ele, e a todo o seu povo, e a sua terra; e far-

lhe-ás como izeste a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Hesbom.
Nm 21:35 De tal maneira o feriram, a ele, e a seus ilhos, e a todo o seu povo, que nenhum deles escapou; e lhe tomaram

posse da terra.
Nm 33:1 São estas as caminhadas dos ilhos de Israel que saı́ram da terra do Egito, segundo os seus exércitos, sob as

ordens de Moisés e Arão.
Nm 33:2 Escreveu Moisés as suas saı́das, caminhada após caminhada, conforme o mandado do SENHOR; e são estas as

suas caminhadas, segundo as suas saı́das:
Nm 33:3 partiram, pois, de Ramessés no décimo quinto dia do primeiro mês; no dia seguinte ao da Páscoa, saı́ram os ilhos

de Israel, corajosamente, aos olhos de todos os egı́pcios,
Nm 33:4 enquanto estes sepultavam todos os seus primogênitos, a quem o SENHOR havia ferido entre eles; também

contra os deuses executou o SENHOR juı́zos.
Nm 33:5 Partidos, pois, os ilhos de Israel de Ramessés, acamparam-se em Sucote.
Nm 33:6 E partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, que está no im do deserto.
Nm 33:7 E partiram de Etã, e voltaram a Pi-Hairote, que está defronte de Baal-Zefom, e acamparam-se diante de Migdol.
Nm 33:8 E partiram de Pi-Hairote, passaram pelo meio do mar ao deserto e, depois de terem andado caminho de três dias

no deserto de Etã, acamparam-se em Mara.
Nm 33:9 E partiram de Mara e vieram a Elim. Em Elim, havia doze fontes de águas e setenta palmeiras; e acamparam-se

ali.
Nm 33:10 E partiram de Elim e acamparam-se junto ao mar Vermelho;
Nm 33:11 partiram do mar Vermelho e acamparam-se no deserto de Sim;
Nm 33:12 partiram do deserto de Sim e acamparam-se em Dofca;
Nm 33:13 partiram de Dofca e acamparam-se em Alus;
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Nm 33:14 partiram de Alus e acamparam-se em Re idim, porém não havia ali água, para que o povo bebesse;
Nm 33:15 partiram de Re idim e acamparam-se no deserto do Sinai;
Nm 33:16 partiram do deserto do Sinai e acamparam-se em Quibrote-Hataavá;
Nm 33:17 partiram de Quibrote-Hataavá e acamparam-se em Hazerote;
Nm 33:18 partiram de Hazerote e acamparam-se em Ritma;
Nm 33:19 partiram de Ritma e acamparam-se em Rimom-Perez;
Nm 33:20 partiram de Rimom-Perez e acamparam-se em Libna;
Nm 33:21 partiram de Libna e acamparam-se em Rissa;
Nm 33:22 partiram de Rissa e acamparam-se em Queelata;
Nm 33:23 partiram de Queelata e acamparam-se no monte Sefer;
Nm 33:24 partiram do monte Sefer e acamparam-se em Harada;
Nm 33:25 partiram de Harada e acamparam-se em Maquelote;
Nm 33:26 partiram de Maquelote e acamparam-se em Taate;
Nm 33:27 partiram de Taate e acamparam-se em Tera;
Nm 33:28 partiram de Tera e acamparam-se em Mitca;
Nm 33:29 partiram de Mitca e acamparam-se em Hasmona;
Nm 33:30 partiram de Hasmona e acamparam-se em Moserote;
Nm 33:31 partiram de Moserote e acamparam-se em Benê-Jaacã;
Nm 33:32 partiram de Benê-Jaacã e acamparam-se em Hor-Hagidgade;
Nm 33:33 partiram de Hor-Hagidgade e acamparam-se em Jotbatá;
Nm 33:34 partiram de Jotbatá e acamparam-se em Abrona;
Nm 33:35 partiram de Abrona e acamparam-se em Eziom-Geber;
Nm 33:36 partiram de Eziom-Geber e acamparam-se no deserto de Zim, que é Cades;
Nm 33:37 partiram de Cades e acamparam-se no monte Hor, na fronteira da terra de Edom.
Nm 33:38 Então, Arão, o sacerdote, subiu ao monte Hor, segundo o mandado do SENHOR; e morreu ali, no quinto mês do

ano quadragésimo da saı́da dos ilhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia do mês.
Nm 33:39 Era Arão da idade de cento e vinte e três anos, quando morreu no monte Hor.
Nm 33:40 Então, ouviu o cananeu, rei de Arade, que habitava o Sul da terra de Canaã, que chegavam os ilhos de Israel.
Nm 33:41 E partiram do monte Hor e acamparam-se em Zalmona;
Nm 33:42 partiram de Zalmona e acamparam-se em Punom;
Nm 33:43 partiram de Punom e acamparam-se em Obote;
Nm 33:44 partiram de Obote e acamparam-se em Ijé-Abarim, no limite de Moabe;
Nm 33:45 partiram de Ijé-Abarim e acamparam-se em Dibom-Gade;
Nm 33:46 partiram de Dibom-Gade e acamparam-se em Almom-Diblataim;
Nm 33:47 partiram de Almom-Diblataim e acamparam-se nos montes de Abarim, defronte de Nebo;
Nm 33:48 partiram dos montes de Abarim e acamparam-se nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó.
Nm 33:49 E acamparam-se junto ao Jordão, desde Bete-Jesimote até Abel-Sitim, nas campinas de Moabe.
Nm 33:52 desapossareis de diante de vós todos os moradores da terra, destruireis todas as pedras com igura e também

todas as suas imagens fundidas e deitareis abaixo todos os seus ı́dolos;
Nm 33:53 tomareis a terra em possessão e nela habitareis, porque esta terra, eu vo-la dei para a possuirdes;
Dt 8:7 porque o SENHOR, teu Deus, te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais

profundos, que saem dos vales e das montanhas;
Dt 8:8 terra de trigo e cevada, de vides, igueiras e romeiras; terra de oliveiras, de azeite e mel;
Dt 8:9 terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela; terra cujas pedras são ferro e de cujos montes

cavarás o cobre.
Dt 8:10 Comerás, e te fartarás, e louvarás o SENHOR, teu Deus, pela boa terra que te deu.
Dn 10:13 Mas o prı́ncipe do reino da Pérsia me resistiu por vinte e um dias; porém Miguel, um dos primeiros prı́ncipes,

veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia.
Dn 10:20 E ele disse: Sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o prı́ncipe dos persas; e, saindo eu, eis que virá

o prı́ncipe da Grécia.
Mt 12:26 Se Satanás expulsa Satanás, dividido está contra si mesmo; como, pois, subsistirá o seu reino?
Mt 16:16 Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
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Mt 16:17 Jesus lhe respondeu: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram isso,
mas Meu Pai que está nos céus.

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 16:19 Dar-te-ei as chaves do reino dos céus; e o que quer que amarrares na terra, terá sido amarrado nos céus; e o que
quer que soltares na terra terá sido solto nos céus.

Mt 16:27 Pois o FIlho do Homem há de vir na glória do Seu Pai com os Seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme
as suas obras.

Mt 16:28 Em verdade vos digo que alguns há, dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma provarão a morte até
que vejam vir o Filho do HOmem no Seu reino.

Mt 23:10 Nem sereis chamados guias, porque Um só é vosso Guia, o Cristo
Mt 25:41 Então dirá também aos que estiverem à Sua esquerda: Apartai-vos de Mim, malditos, para o fogo eterno,

preparado para o diabo e seus anjos.
Jo 12:31 Agora é o juı́zo deste mundo; agora o prı́ncipe deste mundo será expulso.
Jo 14:6 Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a realidade, e a vida; ninguém vem ao Pai senão por Mim.
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.
Ef 2:2 nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o prıńcipe da autoridade do ar, do espirito

que agora atua nós ilhos da desobediência
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 3:11 segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Ef 4:24 e vos revistais do novo homem, que foi criado segundo Deus em justiça e santidade da realidade.
Ef 6:10 Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder.
Ef 6:11 Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes permanecer irmes contra as ciladas do diabo;
Ef 6:12 pois a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados, contra as autoridades, contra os

dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais.
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 1:12 dando graças ao Pai, que vos quali icou para participardes da porção da herança dos santos na luz;
Cl 1:13 O qual nos libertou da autoridade das trevas e nos transferiu para o reino do Filho do Seu amor,
Cl 1:15 O qual é a imagem do Deus invisı́vel, o Primogênito de toda a criação,
Cl 1:16 porque Nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visı́veis e as invisı́veis, sejam tronos, sejam

domıńios, sejam principados, sejam autoridades; tudo foi criado por meio Dele e para Ele.
Cl 1:17 Ele é antes de todas as coisas e Nele todas as coisas se mantém unidas.
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 1:19 pois toda a plenitude agradou-se em habitar Nele
Cl 1:20 e, por meio Dele, reconciliar Consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus,

tendo feito a paz pelo sangue de Sua cruz.
Cl 1:27 aos quais Deus quis dar a conhecer qual é a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós,

a esperança da glória,
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,
Cl 2:10 e estais plenos Nele, que é a Cabeça de todo principado e autoridade.
Cl 2:17 pois tudo isso é sombra das coisas vindouras, mas o corpo é de Cristo.
Cl 3:4 Quando Cristo, que é nossa vida, for manifestado, então vós também sereis manifestados com Ele em glória.
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.
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Hb 2:12 dizendo: "Declararei o Teu nome aos Meus irmãos; no meio da igreja cantarei hinos de louvor a Ti".
Ap 11:15 O sétimo anjo tocou a trombeta; e houve no céu grandes vozes, dizendo: O reino do mundo se tornou do nosso

Senhor e do Seu Cristo, e Ele reinará pelos séculos dos séculos.
Ap 12:4 A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão icou diante da

mulher que estava para dar à luz, a im de lhe devorar o ilho quando nascesse.
Ap 12:7 Então houve guerra no céu: Miguel e os seus anjos guerrearam contra o dragão. E o dragão guerreou, ele e os

seus anjos,
Ap 12:10 Então ouvi uma grande voz no céu, dizendo: Agora veio a salvação, o poder, o reino de nosso Deus e a autoridade

do Seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o que os acusa dia e noite diante de nosso Deus.
Ap 17:14 Estes guerrearão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é Senhor dos senhores e Rei dos reis; e os que

estão com Ele, os chamados, escolhidos e iéis, também os vencerão.
Ap 19:11 E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e guerreia com

justiça.
Ap 19:12 Os Seus olhos são chama de fogo; na Sua cabeça há muitos diademas; e tem um nome escrito que ninguém

conhece, a não ser Ele mesmo.
Ap 19:13 Está vestido com uma veste embebida de sangue; e o Seu nome se chama a palavra de Deus.
Ap 19:14 Os exércitos que há no céu O seguiam montados em cavalos brancos, vestidos de linho ino, branco e puro;
Ap 19:15 E da sua boca sai uma espada a iada, para com ela ferir as nações; e Ele as apascentará com vara de ferro; e ele

pisa o lagar do vinho da fúria da ira do Deus Todo-Poderoso.
Ap 19:16 Tem na Sua veste e na Sua coxa um nome inscrito: REI DOS REIS E SENHOR DOS SENHORES.
Ap 21:2 Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva

adornada para o seu esposo.
Ap 21:10 E levou-me em espıŕito a uma grande e alta montanha e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu,

da parte de Deus,
Ap 21:11 a qual tem a glória de Deus. O seu brilho era semelhante a uma pedra preciosı́ssima, como pedra de jaspe,

cristalina.
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