
Mensagem #3
O serviço dos sacerdotes e dos levitas para o mover de Deus

Referências Bíblicas

Ex 28:41 E, com isso, vestirás Arão, teu irmão, bem como seus ilhos; e os ungirás, e consagrarás, e santi icarás, para que
me o iciem como sacerdotes.

Nm 3:1 São estas, pois, as gerações de Arão e de Moisés, no dia em que o SENHOR falou com Moisés no monte Sinai.
Nm 3:2 E são estes os nomes dos ilhos de Arão: o primogênito, Nadabe; depois, Abiú, Eleazar e Itamar.
Nm 3:3 Estes são os nomes dos ilhos de Arão, os sacerdotes ungidos, consagrados para o iciar como sacerdotes.
Nm 3:4 Mas Nadabe e Abiú morreram perante o SENHOR, quando ofereciam fogo estranho perante o SENHOR, no

deserto do Sinai, e não tiveram ilhos; porém Eleazar e Itamar o iciaram como sacerdotes diante de Arão, seu pai.
Nm 3:5 Disse o SENHOR a Moisés:
Nm 3:6 Faze chegar a tribo de Levi e põe-na diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam
Nm 3:7 e cumpram seus deveres para com ele e para com todo o povo, diante da tenda da congregação, para ministrarem

no tabernáculo.
Nm 3:8 Terão cuidado de todos os utensı́lios da tenda da congregação e cumprirão o seu dever para com os ilhos de

Israel, no ministrar no tabernáculo.
Nm 3:9 Darás, pois, os levitas a Arão e a seus ilhos; dentre os ilhos de Israel lhe são dados.
Nm 3:10 Mas a Arão e a seus ilhos ordenarás que se dediquem só ao seu sacerdócio, e o estranho que se aproximar

morrerá.
Nm 3:11 Disse o SENHOR a Moisés:
Nm 3:12 Eis que tenho eu tomado os levitas do meio dos ilhos de Israel, em lugar de todo primogênito que abre a madre,

entre os ilhos de Israel; e os levitas serão meus.
Nm 3:13 Porque todo primogênito é meu; desde o dia em que feri a todo primogênito na terra do Egito, consagrei para

mim todo primogênito em Israel, desde o homem até ao animal; serão meus. Eu sou o SENHOR.
Nm 3:14 Falou o SENHOR a Moisés no deserto do Sinai, dizendo:
Nm 3:15 Conta os ilhos de Levi, segundo a casa de seus pais, pelas suas famı́lias; contarás todo homem da idade de um

mês para cima.
Nm 3:16 E Moisés os contou segundo o mandado do SENHOR, como lhe fora ordenado.
Nm 3:17 São estes os ilhos de Levi pelos seus nomes: Gérson, Coate e Merari.
Nm 3:18 E estes são os nomes dos ilhos de Gérson pelas suas famı́lias: Libni e Simei.
Nm 3:19 E os ilhos de Coate pelas suas famı́lias: Anrão, Izar, Hebrom e Uziel.
Nm 3:20 E os ilhos de Merari pelas suas famı́lias: Mali e Musi; são estas as famı́lias dos levitas, segundo a casa de seus

pais.
Nm 3:21 De Gérson é a famı́lia dos libnitas e a dos simeı́tas; são estas as famıĺias dos gersonitas.
Nm 3:22 Todos os homens que deles foram contados, cada um nominalmente, de um mês para cima, foram sete mil e

quinhentos.
Nm 3:23 As famı́lias dos gersonitas se acamparão atrás do tabernáculo, ao ocidente.
Nm 3:24 O prı́ncipe da casa paterna dos gersonitas será Eliasafe, ilho de Lael.
Nm 3:25 Os ilhos de Gérson terão a seu cargo, na tenda da congregação, o tabernáculo, a tenda e sua coberta, o reposteiro

para a porta da tenda da congregação,
Nm 3:26 as cortinas do pátio, o reposteiro da porta do pátio, que rodeia o tabernáculo e o altar, as suas cordas e todo o

serviço a eles devido.
Nm 3:27 De Coate é a famıĺia dos anramitas, e a dos izaritas, e a dos hebronitas, e a dos uzielitas; são estas as famı́lias dos

coatitas.
Nm 3:28 Contados todos os homens, da idade de um mês para cima, foram oito mil e seiscentos, que tinham a seu cargo o

santuário.
Nm 3:29 As famı́lias dos ilhos de Coate se acamparão ao lado do tabernáculo, do lado sul.
Nm 3:30 O prı́ncipe da casa paterna das famı́lias dos coatitas será Elisafã, ilho de Uziel.
Nm 3:31 Terão eles a seu cargo a arca, a mesa, o candelabro, os altares, os utensı́lios do santuário com que ministram, o

reposteiro e todo o serviço a eles devido.
Nm 3:32 O prı́ncipe dos prı́ncipes de Levi será Eleazar, ilho de Arão, o sacerdote; terá a superintendência dos que têm a

seu cargo o santuário.
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Nm 3:33 De Merari é a famıĺia dos malitas e a dos musitas; são estas as famı́lias de Merari.
Nm 3:34 Todos os homens que deles foram contados, de um mês para cima, foram seis mil e duzentos.
Nm 3:35 O prı́ncipe da casa paterna das famı́lias de Merari será Zuriel, ilho de Abiail; acampar-se-ão ao lado do

tabernáculo, do lado norte.
Nm 3:36 Os ilhos de Merari, por designação, terão a seu cargo as tábuas do tabernáculo, as suas travessas, as suas

colunas, as suas bases, todos os seus utensı́lios e todo o serviço a eles devido;
Nm 3:37 também as colunas do pátio em redor, as suas bases, as suas estacas e as suas cordas.
Nm 3:38 Os que se acamparão diante do tabernáculo, ao oriente, diante da tenda da congregação, para o lado do nascente,

serão Moisés e Arão, com seus ilhos, tendo a seu cargo os ritos do santuário, para cumprirem seus deveres
prescritos, em prol dos ilhos de Israel; o estranho que se aproximar morrerá.

Nm 3:39 Todos os que foram contados dos levitas, contados por Moisés e Arão, por mandado do SENHOR, segundo as suas
famıĺias, todo homem de um mês para cima, foram vinte e dois mil.

Nm 4:1 Disse o SENHOR a Moisés e a Arão:
Nm 4:2 Levanta o censo dos ilhos de Coate, do meio dos ilhos de Levi, pelas suas famı́lias, segundo a casa de seus pais;
Nm 4:3 da idade de trinta anos para cima até aos cinqüenta será todo aquele que entrar neste serviço, para exercer

algum encargo na tenda da congregação.
Nm 4:4 E este o serviço dos ilhos de Coate na tenda da congregação, nas coisas santıśsimas.
Nm 4:5 Quando partir o arraial, Arão e seus ilhos virão, e tirarão o véu de cobrir, e, com ele, cobrirão a arca do

Testemunho;
Nm 4:6 e, por cima, lhe porão uma coberta de peles inas, e sobre ela estenderão um pano, todo azul, e lhe meterão os

varais.
Nm 4:7 Também sobre a mesa da proposição estenderão um pano azul; e, sobre ela, porão os pratos, os recipientes do

incenso, as taças e as galhetas; também o pão contı́nuo estará sobre ela.
Nm 4:8 Depois, estenderão, em cima deles, um pano de carmesim, e, com a coberta de peles inas, o cobrirão, e lhe porão

os varais.
Nm 4:9 Tomarão um pano azul e cobrirão o candelabro da luminária, as suas lâmpadas, os seus espevitadores, os seus

apagadores e todos os seus vasos de azeite com que o servem.
Nm 4:10 E envolverão a ele e todos os seus utensı́lios na coberta de peles inas e o porão sobre os varais.
Nm 4:11 Sobre o altar de ouro estenderão um pano azul, e, com a coberta de peles inas, o cobrirão, e lhe porão os varais;
Nm 4:12 tomarão todos os utensı́lios do serviço com os quais servem no santuário; e os envolverão num pano azul, e os

cobrirão com uma coberta de peles inas, e os porão sobre os varais.
Nm 4:13 Do altar tirarão as cinzas e, por cima dele, estenderão um pano de púrpura.
Nm 4:14 Sobre ele porão todos os seus utensı́lios com que o servem: os braseiros, os garfos, as pás e as bacias, todos os

utensıĺios do altar; e, por cima dele, estenderão uma coberta de peles inas e lhe porão os varais.
Nm 4:15 Havendo, pois, Arão e seus ilhos, ao partir o arraial, acabado de cobrir o santuário e todos os móveis dele, então,

os ilhos de Coate virão para levá-lo; mas, nas coisas santas, não tocarão, para que não morram; são estas as
coisas da tenda da congregação que os ilhos de Coate devem levar.

Nm 4:16 Eleazar, ilho de Arão, o sacerdote, terá a seu cargo o azeite da luminária, o incenso aromático, a contı́nua oferta
dos manjares e o óleo da unção, sim, terá a seu cargo todo o tabernáculo e tudo o que nele há, o santuário e os
móveis.

Nm 4:17 Disse o SENHOR a Moisés e a Arão:
Nm 4:18 Não deixareis que a tribo das famı́lias dos coatitas seja eliminada do meio dos levitas.
Nm 4:19 Isto, porém, lhe fareis, para que vivam e não morram, quando se aproximarem das coisas santı́ssimas: Arão e

seus ilhos entrarão e lhes designarão a cada um o seu serviço e a sua carga.
Nm 4:20 Porém os coatitas não entrarão, nem por um instante, para ver as coisas santas, para que não morram.
Nm 4:21 Disse mais o SENHOR a Moisés:
Nm 4:22 Levanta o censo dos ilhos de Gérson, segundo a casa de seus pais, segundo as suas famı́lias.
Nm 4:23 Da idade de trinta anos para cima até aos cinqüenta será todo aquele que entrar neste serviço, para algum

encargo na tenda da congregação.
Nm 4:24 E este o serviço das famı́lias dos gersonitas para servir e levar cargas:
Nm 4:25 levarão as cortinas do tabernáculo, a tenda da congregação, sua coberta, a coberta de peles inas, que está sobre

ele, o reposteiro da porta da tenda da congregação,
Nm 4:26 as cortinas do pátio, o reposteiro da porta do pátio, que rodeia o tabernáculo e o altar, as suas cordas e todos os

objetos do seu serviço e servirão em tudo quanto diz respeito a estas coisas.
Nm 4:27 Todo o serviço dos ilhos dos gersonitas, toda a sua carga e tudo o que devem fazer será segundo o mandado de

Arão e de seus ilhos; e lhes determinareis tudo o que devem carregar.
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Nm 4:28 Este é o serviço das famı́lias dos ilhos dos gersonitas na tenda da congregação; o seu cargo estará sob a direção
de Itamar, ilho de Arão, o sacerdote.

Nm 4:29 Quanto aos ilhos de Merari, segundo as suas famı́lias e segundo a casa de seus pais os contarás.
Nm 4:30 Da idade de trinta anos para cima até aos cinqüenta contarás todo aquele que entrar neste serviço, para exercer

algum encargo na tenda da congregação.
Nm 4:31 Isto será o que é de sua obrigação levar, segundo todo o seu serviço, na tenda da congregação: as tábuas do

tabernáculo, os seus varais, as suas colunas e as suas bases;
Nm 4:32 as colunas do pátio em redor, as suas bases, as suas estacas e as suas cordas, com todos os seus utensı́lios e com

tudo o que pertence ao seu serviço; e designareis, nome por nome, os objetos que devem levar.
Nm 4:33 E este o encargo das famı́lias dos ilhos de Merari, segundo todo o seu serviço, na tenda da congregação, sob a

direção de Itamar, ilho de Arão, o sacerdote.
Nm 4:35 da idade de trinta anos para cima até aos cinqüenta, todo aquele que entrou neste serviço, para exercer algum

encargo na tenda da congregação.
Nm 4:39 da idade de trinta anos para cima até aos cinqüenta, todo aquele que entrou neste serviço, para exercer algum

encargo na tenda da congregação,
Nm 18:1 Disse o SENHOR a Arão: Tu, e teus ilhos, e a casa de teu pai contigo levareis sobre vós a iniqüidade relativamente

ao santuário; tu e teus ilhos contigo levareis sobre vós a iniqüidade relativamente ao vosso sacerdócio.
Nm 18:2 Também farás chegar contigo a teus irmãos, a tribo de Levi, a tribo de teu pai, para que se ajuntem a ti e te

sirvam, quando tu e teus ilhos contigo estiverdes perante a tenda do Testemunho.
Nm 18:3 Farão o serviço que lhes é devido para contigo e para com a tenda; porém não se aproximarão dos utensı́lios do

santuário, nem do altar, para que não morram, nem eles, nem vós.
Nm 18:4 Ajuntar-se-ão a ti e farão todo o serviço da tenda da congregação; o estranho, porém, não se chegará a vós outros.
Nm 18:5 Vós, pois, fareis o serviço do santuário e o do altar, para que não haja outra vez ira contra os ilhos de Israel.
Nm 18:6 Eu, eis que tomei vossos irmãos, os levitas, do meio dos ilhos de Israel; são dados a vós outros para o SENHOR,

para servir na tenda da congregação.
Nm 18:8 Disse mais o SENHOR a Arão: Eis que eu te dei o que foi separado das minhas ofertas, com todas as coisas

consagradas dos ilhos de Israel; dei-as por direito perpétuo como porção a ti e a teus ilhos.
Nm 18:9 Isto terás das coisas santı́ssimas, não dadas ao fogo: todas as suas ofertas, com todas as suas ofertas de manjares,

e com todas as suas ofertas pelo pecado, e com todas as suas ofertas pela culpa, que me apresentarem, serão
coisas santı́ssimas para ti e para teus ilhos.

Nm 18:10 No lugar santı́ssimo, o comerás; todo homem o comerá; ser-te-á santo.
Nm 18:11 Também isto será teu: a oferta das suas dádivas com todas as ofertas movidas dos ilhos de Israel; a ti, a teus

ilhos e a tuas ilhas contigo, dei-as por direito perpétuo; todo o que estiver limpo na tua casa as comerá.
Nm 18:12 Todo o melhor do azeite, do mosto e dos cereais, as suas primı́cias que derem ao SENHOR, dei-as a ti.
Nm 18:13 Os primeiros frutos de tudo que houver na terra, que trouxerem ao SENHOR, serão teus; todo o que estiver limpo

na tua casa os comerá.
Nm 18:14 Toda coisa consagrada irremissivelmente em Israel será tua.
Nm 18:15 Todo o que abrir a madre, de todo ser vivente, que trouxerem ao SENHOR, tanto de homens como de animais,

será teu; porém os primogênitos dos homens resgatarás; também os primogênitos dos animais imundos
resgatarás.

Nm 18:16 O resgate, pois (desde a idade de um mês os resgatarás), será segundo a tua avaliação, por cinco siclos de
dinheiro, segundo o siclo do santuário, que é de vinte geras.

Nm 18:17 Mas o primogênito do gado, ou primogênito de ovelhas, ou primogênito de cabra não resgatarás; são santos; o
seu sangue aspergirás sobre o altar e a sua gordura queimarás em oferta queimada de aroma agradável ao
SENHOR.

Nm 18:18 A carne deles será tua, assim como será teu o peito movido e a coxa direita.
Nm 18:19 Todas as ofertas sagradas, que os ilhos de Israel oferecerem ao SENHOR, dei-as a ti, e a teus ilhos, e a tuas ilhas

contigo, por direito perpétuo; aliança perpétua de sal perante o SENHOR é esta, para ti e para tua descendência
contigo.

Nm 18:20 Disse também o SENHOR a Arão: Na sua terra, herança nenhuma terás e, no meio deles, nenhuma porção terás.
Eu sou a tua porção e a tua herança no meio dos ilhos de Israel.

Nm 18:21 Aos ilhos de Levi dei todos os dı́zimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da
congregação.

Nm 18:22 E nunca mais os ilhos de Israel se chegarão à tenda da congregação, para que não levem sobre si o pecado e
morram.

Nm 18:23 Mas os levitas farão o serviço da tenda da congregação e responderão por suas faltas; estatuto perpétuo é este
para todas as vossas gerações. E não terão eles nenhuma herança no meio dos ilhos de Israel.
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Nm 18:24 Porque os dı́zimos dos ilhos de Israel, que apresentam ao SENHOR em oferta, dei-os por herança aos levitas;
porquanto eu lhes disse: No meio dos ilhos de Israel, nenhuma herança tereis.

Nm 18:25 Disse o SENHOR a Moisés:
Nm 18:26 Também falarás aos levitas e lhes dirás: Quando receberdes os dı́zimos da parte dos ilhos de Israel, que vos dei

por vossa herança, deles apresentareis uma oferta ao SENHOR: o dıźimo dos dı́zimos.
Nm 18:27 Atribuir-se-vos-á a vossa oferta como se fosse cereal da eira e plenitude do lagar.
Nm 18:28 Assim, também apresentareis ao SENHOR uma oferta de todos os vossos dı́zimos que receberdes dos ilhos de

Israel e deles dareis a oferta do SENHOR a Arão, o sacerdote.
Nm 18:29 De todas as vossas dádivas apresentareis toda oferta do SENHOR: do melhor delas, a parte que lhe é sagrada.
Nm 18:30 Portanto, lhes dirás: Quando oferecerdes o melhor que há nos dıźimos, o restante destes, como se fosse produto

da eira e produto do lagar, se contará aos levitas.
Nm 18:31 Comê-lo-eis em todo lugar, vós e a vossa casa, porque é vossa recompensa pelo vosso serviço na tenda da

congregação.
Nm 18:32 Pelo que não levareis sobre vós o pecado, quando deles oferecerdes o melhor; e não profanareis as coisas

sagradas dos ilhos de Israel, para que não morrais.
Js 3:3 e ordenaram ao povo, dizendo: Quando virdes a arca da Aliança do SENHOR, vosso Deus, e que os levitas

sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis.
Js 3:11 Eis que a arca da Aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós.
Js 3:13 porque há de acontecer que, assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do SENHOR, o Senhor

de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima, e se amontoarão.
Js 3:14 Tendo partido o povo das suas tendas, para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da Aliança diante do

povo;
Js 3:15 e, quando os que levavam a arca chegaram até ao Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas (porque

o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da sega),
Js 3:17 Porém os sacerdotes que levavam a arca da Aliança do SENHOR pararam irmes no meio do Jordão, e todo o

Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão.
Ct 7:11 Vem, ó meu amado, saiamos ao campo, passemos as noites nas aldeias.
Ct 7:12 Levantemo-nos cedo de manhã para ir às vinhas; vejamos se lorescem as vides, se se abre a lor, se já brotam as

romeiras; dar-te-ei ali o meu amor.
Ez 1:15 Vi os seres viventes; e eis que havia uma roda na terra, ao lado de cada um deles.
Ez 1:16 O aspecto das rodas e a sua estrutura eram brilhantes como o berilo; tinham as quatro a mesma aparência, cujo

aspecto e estrutura eram como se estivera uma roda dentro da outra.
Ez 1:17 Andando elas, podiam ir em quatro direções; e não se viravam quando iam.
Ez 1:18 As suas cambotas eram altas, e metiam medo; e, nas quatro rodas, as mesmas eram cheias de olhos ao redor.
Ez 1:19 Andando os seres viventes, andavam as rodas ao lado deles; elevando-se eles, também elas se elevavam.
Ez 1:20 Para onde o espı́rito queria ir, iam, pois o espı́rito os impelia; e as rodas se elevavam juntamente com eles, porque

nelas havia o espı́rito dos seres viventes.
Ez 1:21 Andando eles, andavam elas e, parando eles, paravam elas, e, elevando-se eles da terra, elevavam-se também as

rodas juntamente com eles; porque o espı́rito dos seres viventes estava nas rodas.
Mt 25:23 Disse-lhe o seu senhor: Muito bem, servo bom e iel; foste iel sobre o pouco, sobre o muito te constituirei; entra

no gozo do teu senhor.
Mt 28:18 Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade Me foi dada no céu e na terra.
Mt 28:19 Ide, portanto, fazei discı́pulos de todas as nações, batizando-os no nome do Pai e do Filho e do Espirito Santo;
Mt 28:20 ensinando-os a observar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que Eu estou convosco todos os dias até a

consumação da era.
Jo 1:14 E a Palavra tornou-se carne e armou tabernáculo entre nós (e vimos a Sua glória, glória como do Unigênito da

parte do Pai), cheio de graça e de realidade.
Jo 14:2 Na casa de Meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, Eu vos teria dito; pois vou preparar-vos lugar.
Jo 14:6 Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a realidade, e a vida; ninguém vem ao Pai senão por Mim.
Jo 14:20 Naquele dia, vós conhecereis que Eu estou em Meu Pai, e vos em mim, e Eu em vós
Jo 15:4 Permanecei em Mim, e Eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não

permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em Mim.
Jo 15:5 Eu sou a videira, vós, os ramos. Quem permanece em Mim, e Eu nele, esse dá muito fruto; porque sem Mim nada

podeis fazer.
Jo 15:16 Não fostes vós que Me escolhestes; pelo contrário, Eu vos escolhi, e vos designei para que vades e deis fruto, e o

vosso fruto permaneça; a im de que o que pedirdes ao Pai em Meu nome, Ele vos conceda.
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At 1:8 mas recebereis poder, ao vir sobre vós o Espı́rito Santo, e sereis Minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como
em toda a Judéia e Samaria, e até os con ins da terra.

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.
Rm 1:9 Pois Deus, a quem sirvo em meu espirito no evangelho de Seu FIlho, é minha testemunha de como

incessantemente faço sempre menção de vós em minhas orações,
Rm 12:4 Pois assim como em um só corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma função,
Rm 12:5 assim nós, que somos muitos, somos um só Corpo em Cristo, e individualmente membros uns dos outros.
Rm 12:6 E tendo diferentes dons segundo a graça que nos foi dada: se profecia, profetizemos segundo a proporção da fé;
Rm 12:7 se serviço, sejamos iéis no serviço; ou o que ensina, seja iel no ensino;
Rm 12:8 ou o que exorta, faça-o com exortação; o que contribui, com simplicidade; o que lidera, com diligência; o que

exerce misericórdia, com alegria.
Rm 12:9 O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem.
Rm 12:10 Amai-vos afetuosamente uns aos outros com amor fraternal; sede os primeiros a honrar uns aos outros.
Rm 12:11 Não sejais preguiçosos no zelo, mas sede fervorosos no espı́rito, servindo ao Senhor;
Rm 12:12 alegrai-vos na esperança; sede pacientes na tribulação; perseverai na oração;
Rm 12:13 socorrei os santos nas suas necessidades; praticai a hospitalidade.
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 1:23 mas nós pregamos a Cristo cruci icado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios;
1Co 2:2 Pois decidi nada saer entre vós, a não ser Jesus Cristo, e Este, cruci icado.
1Co 6:17 Mas aquele que se une ao Senhor e um so espirito com Ele.
2Co 3:3 estando manifesto que sois carta de Cristo ministrada por nós, inscrita não com tinta, mas com o Espı́rito do

Deus vivo; não em tábuas de pedra, mas em tábuas de coração de carne.
2Co 3:6 o qual também nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, ministros não da letra, mas do

Espı́rito; porque a letra mata; mas o Espı́rito dá vida.
2Co 3:8 como não será maior em glória o ministério do Espı́rito?
2Co 4:1 Por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi condedida, não desfalecemos;
2Co 10:3 Porque, embora andando na carne, não combatemos segundo a carne;
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 1:18 iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do Seu chamamento, qual a riqueza da

glória da Sua herança nos santos
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 3:14 Por essa causa dobro meus joelhos ao Pai
Ef 3:15 de quem toda famı́lia, nos céus e sobre a terra, recebe o nome,
Ef 3:16 para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espı́rito

no homem interior;
Ef 3:17 para que Cristo habite em vosso coração pela fé, para que vós, estando arraigados e alicerçados em amor,
Ef 3:18 sejais plenamente capazes de compreender, com todos os santos, qual é a largura, e o comprimento, e a altura, e a

profundidade
Ef 3:19 e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais enchidos até toda a plenitude de

Deus.
Ef 4:12 Tendo em vista o aperfeicoamento dos santos para a obra do ministerio, para a edi icacao do Corpo de Cristo,
Ef 4:16 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.

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.
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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 1:28 o qual nós anunciamos, admoestando todo homem e ensinando todo homem em toda a sabedoria, para que
apresentemos todo homem maduro em Cristo;

Cl 2:9 pois Nele habita corporalmente toda a plenitude da Deidade,
1Tm 4:6 Expondo estas coisas aos irmãos serás bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as palavras da fé e do bom

ensinamento que tens seguido ielmente.
2Tm 4:8 Desde agora me está reservada a coroa da justiça, com a qual o Senhor, justo Juiz, me recompensará, naquele dia;

e não somente a mim, mas também a todos os que amam a Sua manifestação.
Hb 13:10 Temos um altar do qual não têm direito de comer os que servem no tabernáculo.
1Pe 2:5 também vós mesmos, como pedras vivas, estais sendo edi icados casa espiritual para sacerdócio santo, a im de

oferecer sacrifı́cios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo.
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;
1Pe 4:10 Cada um ministre aos outros o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus.
1Pe 4:11 Se alguém fala, fale como se anunciasse os oráculos de Deus; se alguém ministra ministre pela força que Deus

supre; para que, em todas as coisas, Deus seja glori icado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o
do domıńio pelos séculos dos séculos. Amém.

1Jo 1:2 (E a vida se manifestou, e nos a temos visto, e dela testi icamos e vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com
o Pai e nos foi manifestada)

1Jo 1:3 O que temos visto e ouvido anunciamos tambem a vos, para que vos tambem tenhais comunhao conosco; e, de
fato, a nossa comunhao eh com Pai e com Seu Filho, Jesus Cristo.

1Jo 2:25 E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez: a vida eterna.
1Jo 5:11 E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no Seu Filho.
1Jo 5:12 Aquele que tem o Filho tem a vida; aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida.
1Jo 5:13 Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna, a vós que credes no nome do FIlho de Deus.
1Jo 5:14 E esta é a con iança que temos para com Ele: que, se pedirmos alguma coisa segundo a Sua vontade, Ele nos ouve.
1Jo 5:15 E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que obtemos os pedidos que Lhe temos feito.
1Jo 5:16 Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não é para morte, pedirá, e lhe dará vida, aos que não pecam para

morte. Há pecado que é para morte, e por esse não digo que rogue.
Ap 1:6 e nos constituiu reino, sacerdotes para o Seu Deus e Pai, a Ele seja a glória e o poder pelos séculos dos séculos.

Amém.
Ap 2:4 Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor.
Ap 2:5 Lembra-te, pois, de onde caıśte, 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 3:20 Eis que estou à porta e bato; se alguém ouvir a Minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele Comigo.
Ap 3:21 Ao vencedor, Eu lhe darei sentar-se Comigo no Meu trono, assim como também Eu venci e me sentei com Meu Pai

no Seu trono.
Ap 5:10 e os constituiste reino e sacerdotes para o nosso Deus; e reinarão sobre a terra.
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;
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