
Mensagem #2
O fato de Israel acampar em ordem tipi ica o povo redimido de Deus ser

consumado na Nova Jerusalém

Referências Bíblicas

Lv 1:1 Chamou o SENHOR a Moisés e, da tenda da congregação, lhe disse:
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 1:53 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 2:3 Os que se acamparem ao lado oriental (para o nascente) serão os do estandarte do arraial de Judá, segundo as

suas turmas; e Naassom, ilho de Aminadabe, será prı́ncipe dos ilhos de Judá.
Nm 2:4 E o seu exército, segundo o censo, foram setenta e quatro mil e seiscentos.
Nm 2:5 E junto a ele se acampará a tribo de Issacar; e Natanael, ilho de Zuar, será prı́ncipe dos ilhos de Issacar.
Nm 2:6 E o seu exército, segundo o censo, foram cinqüenta e quatro mil e quatrocentos.
Nm 2:7 Depois, a tribo de Zebulom; e Eliabe, ilho de Helom, será prıńcipe dos ilhos de Zebulom.
Nm 2:8 E o seu exército, segundo o censo, foram cinqüenta e sete mil e quatrocentos.
Nm 2:9 Todos os que foram contados do arraial de Judá foram cento e oitenta e seis mil e quatrocentos, segundo as suas

turmas; e estes marcharão primeiro.
Nm 2:10 O estandarte do arraial de Rúben, segundo as suas turmas, estará para o lado sul; e Elizur, ilho de Sedeur, será

prı́ncipe dos ilhos de Rúben.
Nm 2:11 E o seu exército, segundo o censo, foram quarenta e seis mil e quinhentos.
Nm 2:12 E junto a ele se acampará a tribo de Simeão; e Selumiel, ilho de Zurisadai, será prı́ncipe dos ilhos de Simeão.
Nm 2:13 E o seu exército, segundo o censo, foram cinqüenta e nove mil e trezentos.
Nm 2:14 Depois, a tribo de Gade; e Eliasafe, ilho de Deuel, será prı́ncipe dos ilhos de Gade.
Nm 2:15 E o seu exército, segundo o censo, foram quarenta e cinco mil seiscentos e cinqüenta.
Nm 2:16 Todos os que foram contados no arraial de Rúben foram cento e cinqüenta e um mil quatrocentos e cinqüenta,

segundo as suas turmas; e estes marcharão em segundo lugar.
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 2:18 O estandarte do arraial de Efraim, segundo as suas turmas, estará para o lado ocidental; e Elisama, ilho de

Amiúde, será prı́ncipe dos ilhos de Efraim.
Nm 2:19 E o seu exército, segundo o censo, foram quarenta mil e quinhentos.
Nm 2:20 E junto a ele, a tribo de Manassés; e Gamaliel, ilho de Pedazur, será prı́ncipe dos ilhos de Manassés.
Nm 2:21 E o seu exército, segundo o censo, foram trinta e dois mil e duzentos.
Nm 2:22 Depois, a tribo de Benjamim; e Abidã, ilho de Gideoni, será prı́ncipe dos ilhos de Benjamim.
Nm 2:23 O seu exército, segundo o censo, foram trinta e cinco mil e quatrocentos.
Nm 2:24 Todos os que foram contados no arraial de Efraim foram cento e oito mil e cem, segundo as suas turmas; e estes

marcharão em terceiro lugar.
Nm 2:25 O estandarte do arraial de Dã estará para o norte, segundo as suas turmas; e Aiezer, ilho de Amisadai, será

prı́ncipe dos ilhos de Dã.
Nm 2:26 E o seu exército, segundo o censo, foram sessenta e dois mil e setecentos.
Nm 2:27 E junto a ele se acampará a tribo de Aser; e Pagiel, ilho de Ocrã, será prı́ncipe dos ilhos de Aser.
Nm 2:28 E o seu exército, segundo o censo, foram quarenta e um mil e quinhentos.
Nm 2:29 Depois, a tribo de Naftali; e Aira, ilho de Enã, será prı́ncipe dos ilhos de Naftali.
Nm 2:30 E o seu exército, segundo o censo, foram cinqüenta e três mil e quatrocentos.
Nm 2:31 Todos os que foram contados no arraial de Dã foram cento e cinqüenta e sete mil e seiscentos; e estes marcharão

no último lugar, segundo os seus estandartes.
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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.
Nm 2:34 Assim izeram os ilhos de Israel; conforme tudo o que o SENHOR ordenara a Moisés, se acamparam segundo os

seus estandartes e assim marcharam, cada qual segundo as suas famı́lias, segundo a casa de seus pais.
Ct 2:8 Ouço a voz do meu amado; ei-lo aı́ galgando os montes, pulando sobre os outeiros.
Ct 2:9 O meu amado é semelhante ao gamo ou ao ilho da gazela; eis que está detrás da nossa parede, olhando pelas

janelas, espreitando pelas grades.
Ct 2:14 Pomba minha, que andas pelas fendas dos penhascos, no esconderijo das rochas escarpadas, mostra-me o rosto,

faze-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce, e o teu rosto, amável.
Is 53:5 Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moı́do pelas nossas iniqüidades; o castigo que nos traz a

paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados.
Mt 13:45 O reino dos céus é também semelhante a um negociante que procura boas pérolas;
Mt 13:46 e, tendo achado uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que possuı́a, e a comprou.
Lc 15:1 Ora, aproximavam-se Dele todos os cobradores de impostos e pecadores para O ouvir.
Lc 15:2 E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este acolhe pecadores e come com eles.
Lc 15:3 Então lhes disse esta parábola:
Lc 15:4 Que homem dentre vós, possuindo cem ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as noventa e nove e

vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la?
Lc 15:5 E, achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de alegria.
Lc 15:6 E, chegando em casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque achei a minha

ovelha que estava perdida.
Lc 15:7 Digo-vos que, da mesma maneira, haverá maior alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por

noventa e nove justos que não necessitam de arrependimento.
Lc 15:8 Ou que mulher, tendo dez dracmas, se perder uma dracma, não acende uma lâmpada, varre a casa e procura

cuidadosamente até encontrá-la?
Lc 15:9 E, achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha

perdido.
Lc 15:10 Assim, digo-vos, há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende.
Lc 15:11 Disse ainda: Certo homem tinha dois ilhos.
Lc 15:12 O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte que me cabe dos bens. E ele lhes repartiu o seu sustento.
Lc 15:13 Passados não muitos dias, o ilho mais moço, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante e lá dissipou os seus

bens, vivendo dissolutamente.
Lc 15:14 Depois de ter gastado tudo, sobreveio àquela terra uma grande fome, e ele começou a passar necessidade.
Lc 15:15 Então foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a apascentar

porcos.
Lc 15:16 Desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada.
Lc 15:17 Então, caindo em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm pão com fatura, e eu aqui pereço de fome!
Lc 15:18 Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti;
Lc 15:19 já não sou digno de ser chamado teu ilho; trata-me como um dos teus empregados.
Lc 15:20 E, levantando-se, foi para seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o avistou e moveu-se de compaixão, e ,

correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou afetuosamente.
Lc 15:21 E o ilho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti; já não sou digno de ser chamado teu ilho.
Lc 15:22 O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vesti-o com ela, e ponde-lhe um anel na

mão e sandálias nos pés,
Lc 15:23 trazei também o novilho cevado, matai-o; comamos e regozijemo-nos,
Lc 15:24 porque este meu ilho estava morto e reviveu; estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se.
Lc 15:25 Ora, o seu ilho mais velho estava no campo; e, quando veio e se aproximou da casa, ouviu música e danças;
Lc 15:26 Chamando a si um dos criados, indagou o que era aquilo.
Lc 15:27 Este lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o novilho cevado, porque o recuperou com saúde.
Lc 15:28 Mas ele se irou e não queria entrar. E saindo seu pai, insistia com ele.
Lc 15:29 Ele, porém, respondeu a seu pai: Eis que tantos anos te sirvo como escravo, e jamais transgredi um mandamento

teu, e nunca me deste um cabrito para regozijar-me com os meus amigos;
Lc 15:30 vindo, porém, esse teu ilho, que devorou o teu sustento com meretrizes, tu mataste para o novilho cevado.

5 of 6 09/07/2019 21:14



Lc 15:31 Disse-lhe o pai; Filho, tu sempre estás comigo, e tudo o que é meu é teu.
Lc 15:32 Mas era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu;

estava perdido e foi achado.
Jo 3:5 Respondeu Jesus: Em verdade, em verdade te digo: Se alguém não nascer da água e do Espı́rito, não pode entrar

no reino de Deus.
Rm 8:28 E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados

segundo o Seu propósito.
Rm 8:29 Porque os que Ele conheceu de antemão, também os predestinou para serem conformados à imagem do Seu

Filho, a im de que Ele seja o Primogênito entre muitos irmãos.
1Co 12:18 Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como Ele quis.
Ef 2:18 porque, por meio Dele, ambos temos acesso ao Pai em um só Espı́rito.
Fp 1:19 Pois sei que isso me resultará em salvação pela vossa súplica e pelo suprimento abundante do Espıŕito de Jesus

Cristo,
Fp 3:10 para conhecê-Lo, e o poder da Sua ressurreição, e a comunhão dos Seus sofrimentos, sendo conformado à Sua

morte,
1Ts 5:17 orai sem cessar,
Hb 1:14 Não são todos eles espı́ritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação?
1Pe 1:1 Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Asia e Bitıńia,
1Pe 1:2 escolhidos segundo a presciencia de Deus Pai, na santi icação do Espı́rito, para a obediêndia e a aspersão do

sangue de Jesus Cristo: Graça e paz vos sejam multiplicadas.
Ap 21:12 E tinha uma grande e alta muralha; tinha doze portas, e junto às portas doze anjos, e nomes inscritos nelas, que

são os nomes das doze tribos dos ilhos de Israel:
Ap 21:13 ao leste, três portas; ao norte, três portas; ao sul, três portas; ao oeste, três portas.
Ap 21:21 E as doze portas eram doze pérolas; cada uma das portas era de uma só pérola. A rua da cidade era de outro

puro, como vidro transparente.
Ap 22:14 Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade

pelas portas.
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