
Mensagem #4
O ciúme que o Senhor tem da igreja como Sua esposa

Referências Bíblicas

Gn 2:21 Então, o SENHOR Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu; tomou uma das suas costelas e
fechou o lugar com carne.

Gn 2:22 E a costela que o SENHOR Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lha trouxe.
Gn 2:23 E disse o homem: Esta, a inal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne; chamar-se-á varoa, porquanto do

varão foi tomada.
Gn 2:24 Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne.
Gn 24:67 Isaque conduziu-a até à tenda de Sara, mãe dele, e tomou a Rebeca, e esta lhe foi por mulher. Ele a amou; assim,

foi Isaque consolado depois da morte de sua mãe.
Gn 41:45 E a José chamou Faraó de Zafenate-Panéia e lhe deu por mulher a Asenate, ilha de Potı́fera, sacerdote de Om; e

percorreu José toda a terra do Egito.
Ex 20:5 Não as adorarás, nem lhes darás culto; porque eu sou o SENHOR, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniqüidade

dos pais nos ilhos até à terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem
Ex 34:14 (porque não adorarás outro deus; pois o nome do SENHOR é Zeloso; sim, Deus zeloso é ele);
Nm 5:11 Disse mais o SENHOR a Moisés:
Nm 5:12 Fala aos ilhos de Israel e dize-lhes: Se a mulher de alguém se desviar e lhe for in iel,
Nm 5:13 de maneira que algum homem se tenha deitado com ela, e for oculto aos olhos de seu marido, e ela o tiver

ocultado, havendo-se ela contaminado, e contra ela não houver testemunha, e não for surpreendida em
lagrante,

Nm 5:14 e o espı́rito de ciúmes vier sobre ele, e de sua mulher tiver ciúmes, por ela se haver contaminado, ou o tiver, não
se havendo ela contaminado,

Nm 5:15 então, esse homem trará a sua mulher perante o sacerdote e juntamente trará a sua oferta por ela: uma décima
de efa de farinha de cevada, sobre a qual não deitará azeite, nem sobre ela porá incenso, porquanto é oferta de
manjares de ciúmes, oferta memorativa, que traz a iniqüidade à memória.

Nm 5:16 O sacerdote a fará chegar e a colocará perante o SENHOR.
Nm 5:17 O sacerdote tomará água santa num vaso de barro; também tomará do pó que houver no chão do tabernáculo e

o deitará na água.
Nm 5:18 Apresentará a mulher perante o SENHOR e soltará a cabeleira dela; e lhe porá nas mãos a oferta memorativa de

manjares, que é a oferta de manjares dos ciúmes. A água amarga, que traz consigo a maldição, estará na mão do
sacerdote.

Nm 5:19 O sacerdote a conjurará e lhe dirá: Se ninguém contigo se deitou, e se não te desviaste para a imundı́cia, estando
sob o domı́nio de teu marido, destas águas amargas, amaldiçoantes, serás livre.

Nm 5:20 Mas, se te desviaste, quando sob o domı́nio de teu marido, e te contaminaste, e algum homem, que não é o teu
marido, se deitou contigo

Nm 5:21 (então, o sacerdote fará que a mulher tome o juramento de maldição e lhe dirá), o SENHOR te ponha por
maldição e por praga no meio do teu povo, fazendo-te o SENHOR descair a coxa e inchar o ventre;

Nm 5:22 e esta água amaldiçoante penetre nas tuas entranhas, para te fazer inchar o ventre e te fazer descair a coxa.
Então, a mulher dirá: Amém! Amém!

Nm 5:23 O sacerdote escreverá estas maldições num livro e, com a água amarga, as apagará.
Nm 5:24 E fará que a mulher beba a água amarga, que traz consigo a maldição; e, sendo bebida, lhe causará amargura.
Nm 5:25 Da mão da mulher tomará o sacerdote a oferta de manjares de ciúmes e a moverá perante o SENHOR; e a trará

ao altar.
Nm 5:26 Tomará um punhado da oferta de manjares, da oferta memorativa, e sobre o altar o queimará; e, depois, dará a

beber a água à mulher.
Nm 5:27 E, havendo-lhe dado a beber a água, será que, se ela se tiver contaminado, e a seu marido tenha sido in iel, a

água amaldiçoante entrará nela para amargura, e o seu ventre se inchará, e a sua coxa descairá; a mulher será
por maldição no meio do seu povo.

Nm 5:28 Se a mulher se não tiver contaminado, mas estiver limpa, então, será livre e conceberá.
Nm 5:29 Esta é a lei para o caso de ciúmes, quando a mulher, sob o domı́nio de seu marido, se desviar e for contaminada;
Nm 5:30 ou quando sobre o homem vier o espı́rito de ciúmes, e tiver ciúmes de sua mulher, apresente a mulher perante o

SENHOR, e o sacerdote nela execute toda esta lei.
Nm 5:31 O homem será livre da iniqüidade, porém a mulher levará a sua iniqüidade.
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Dt 6:6 Estas palavras que, hoje, te ordeno estarão no teu coração;
Dt 6:7 tu as inculcarás a teus ilhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao

levantar-te.
Dt 6:8 Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos.
Dt 6:9 E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas.
Dt 6:10 Havendo-te, pois, o SENHOR, teu Deus, introduzido na terra que, sob juramento, prometeu a teus pais, Abraão,

Isaque e Jacó, te daria, grandes e boas cidades, que tu não edi icaste;
Dt 6:11 e casas cheias de tudo o que é bom, casas que não encheste; e poços abertos, que não abriste; vinhais e olivais,

que não plantaste; e, quando comeres e te fartares,
Dt 6:12 guarda-te, para que não esqueças o SENHOR, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão.
Dt 6:13 O SENHOR, teu Deus, temerás, a ele servirás, e, pelo seu nome, jurarás.
Dt 6:14 Não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver à roda de ti,
Dt 6:15 porque o SENHOR, teu Deus, é Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do SENHOR, teu Deus, se não acenda

contra ti e te destrua de sobre a face da terra.
Rt 4:13 Assim, tomou Boaz a Rute, e ela passou a ser sua mulher; coabitou com ela, e o SENHOR lhe concedeu que

concebesse, e teve um ilho.
1Sm 25:2 Havia um homem, em Maom, que tinha as suas possessões no Carmelo; homem abastado, tinha três mil ovelhas

e mil cabras e estava tosquiando as suas ovelhas no Carmelo.
1Sm 25:3 Nabal era o nome deste homem, e Abigail, o de sua mulher; esta era sensata e formosa, porém o homem era

duro e maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de Calebe.
1Sm 25:4 Ouvindo Davi, no deserto, que Nabal tosquiava as suas ovelhas,
1Sm 25:5 enviou dez moços e lhes disse: Subi ao Carmelo, ide a Nabal, perguntai-lhe, em meu nome, como está.
1Sm 25:6 Direis àquele próspero: Paz seja contigo, e tenha paz a tua casa, e tudo o que possuis tenha paz!
1Sm 25:7 Tenho ouvido que tens tosquiadores. Os teus pastores estiveram conosco; nenhum agravo lhes izemos, e de

nenhuma coisa sentiram falta todos os dias que estiveram no Carmelo.
1Sm 25:8 Pergunta aos teus moços, e eles to dirão; achem mercê, pois, os meus moços na tua presença, porque viemos em

boa hora; dá, pois, a teus servos e a Davi, teu ilho, qualquer coisa que tiveres à mão.
1Sm 25:9 Chegando, pois, os moços de Davi e tendo falado a Nabal todas essas palavras em nome de Davi, aguardaram.
1Sm 25:10 Respondeu Nabal aos moços de Davi e disse: Quem é Davi, e quem é o ilho de Jessé? Muitos são, hoje em dia, os

servos que fogem ao seu senhor.
1Sm 25:11 Tomaria eu, pois, o meu pão, e a minha água, e a carne das minhas reses que degolei para os meus tosquiadores

e o daria a homens que eu não sei donde vêm?
1Sm 25:12 Então, os moços de Davi puseram-se a caminho, voltaram e, tendo chegado, lhe contaram tudo, segundo todas

estas palavras.
1Sm 25:13 Pelo que disse Davi aos seus homens: Cada um cinja a sua espada. E cada um cingiu a sua espada, e também

Davi, a sua; subiram após Davi uns quatrocentos homens, e duzentos icaram com a bagagem.
1Sm 25:14 Nesse meio tempo, um dentre os moços de Nabal o anunciou a Abigail, mulher deste, dizendo: Davi enviou do

deserto mensageiros a saudar a nosso senhor; porém este disparatou com eles.
1Sm 25:15 Aqueles homens, porém, nos têm sido muito bons, e nunca fomos agravados por eles e de nenhuma coisa

sentimos falta em todos os dias de nosso trato com eles, quando estávamos no campo.
1Sm 25:16 De muro em redor nos serviram, tanto de dia como de noite, todos os dias que estivemos com eles apascentando

as ovelhas.
1Sm 25:17 Agora, pois, considera e vê o que hás de fazer, porque já o mal está, de fato, determinado contra o nosso senhor e

contra toda a sua casa; e ele é ilho de Belial, e não há quem lhe possa falar.
1Sm 25:18 Então, Abigail tomou, a toda pressa, duzentos pães, dois odres de vinho, cinco ovelhas preparadas, cinco

medidas de trigo tostado, cem cachos de passas e duzentas pastas de igos, e os pôs sobre jumentos,
1Sm 25:19 e disse aos seus moços: Ide adiante de mim, pois vos seguirei de perto. Porém nada disse ela a seu marido Nabal.
1Sm 25:20 Enquanto ela, cavalgando um jumento, descia, encoberta pelo monte, Davi e seus homens também desciam, e ela

se encontrou com eles.
1Sm 25:21 Ora, Davi dissera: Com efeito, de nada me serviu ter guardado tudo quanto este possui no deserto, e de nada

sentiu falta de tudo quanto lhe pertence; ele me pagou mal por bem.
1Sm 25:22 Faça Deus o que lhe aprouver aos inimigos de Davi, se eu deixar, ao amanhecer, um só do sexo masculino dentre

os seus.
1Sm 25:23 Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi,

inclinando-se até à terra.
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1Sm 25:24 Lançou-se-lhe aos pés e disse: Ah! Senhor meu, caia a culpa sobre mim; permite falar a tua serva contigo e ouve
as palavras da tua serva.

1Sm 25:25 Não se importe o meu senhor com este homem de Belial, a saber, com Nabal; porque o que signi ica o seu nome
ele é. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele; eu, porém, tua serva, não vi os moços de meu senhor, que
enviaste.

1Sm 25:26 Agora, pois, meu senhor, tão certo como vive o SENHOR e a tua alma, foste pelo SENHOR impedido de derramar
sangue e de vingar-te por tuas próprias mãos. Como Nabal, sejam os teus inimigos e os que procuram fazer mal
ao meu senhor.

1Sm 25:27 Este é o presente que trouxe a tua serva a meu senhor; seja ele dado aos moços que seguem ao meu senhor.
1Sm 25:28 Perdoa a transgressão da tua serva; pois, de fato, o SENHOR te fará casa irme, porque pelejas as batalhas do

SENHOR, e não se ache mal em ti por todos os teus dias.
1Sm 25:29 Se algum homem se levantar para te perseguir e buscar a tua vida, então, a tua vida será atada no feixe dos que

vivem com o SENHOR, teu Deus; porém a vida de teus inimigos, este a arrojará como se a atirasse da cavidade de
uma funda.

1Sm 25:30 E há de ser que, usando o SENHOR contigo segundo todo o bem que tem dito a teu respeito e te houver
estabelecido prı́ncipe sobre Israel,

1Sm 25:31 então, meu senhor, não te será por tropeço, nem por pesar ao coração o sangue que, sem causa, vieres a
derramar e o te haveres vingado com as tuas próprias mãos; quando o SENHOR te houver feito o bem, lembrar-
te-ás da tua serva.

1Sm 25:32 Então, Davi disse a Abigail: Bendito o SENHOR, Deus de Israel, que, hoje, te enviou ao meu encontro.
1Sm 25:33 Bendita seja a tua prudência, e bendita sejas tu mesma, que hoje me tolheste de derramar sangue e de que por

minha própria mão me vingasse.
1Sm 25:34 Porque, tão certo como vive o SENHOR, Deus de Israel, que me impediu de que te izesse mal, se tu não te

apressaras e me não vieras ao encontro, não teria icado a Nabal, até ao amanhecer, nem um sequer do sexo
masculino.

1Sm 25:35 Então, Davi recebeu da mão de Abigail o que esta lhe havia trazido e lhe disse: Sobe em paz à tua casa; bem vês
que ouvi a tua petição e a ela atendi.

1Sm 25:36 Voltou Abigail a Nabal. Eis que ele fazia em casa um banquete, como banquete de rei; o seu coração estava
alegre, e ele, já mui embriagado, pelo que não lhe referiu ela coisa alguma, nem pouco nem muito, até ao
amanhecer.

1Sm 25:37 Pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas; e se amorteceu nele
o coração, e icou ele como pedra.

1Sm 25:38 Passados uns dez dias, feriu o SENHOR a Nabal, e este morreu.
1Sm 25:39 Ouvindo Davi que Nabal morrera, disse: Bendito seja o SENHOR, que pleiteou a causa da afronta que recebi de

Nabal e me deteve de fazer o mal, fazendo o SENHOR cair o mal de Nabal sobre a sua cabeça. Mandou Davi falar
a Abigail que desejava tomá-la por mulher.

1Sm 25:40 Tendo ido os servos de Davi a Abigail, no Carmelo, lhe disseram: Davi nos mandou a ti, para te levar por sua
mulher.

1Sm 25:41 Então, ela se levantou, e se inclinou com o rosto em terra, e disse: Eis que a tua serva é criada para lavar os pés
aos criados de meu senhor.

1Sm 25:42 Abigail se apressou e, dispondo-se, cavalgou um jumento com as cinco moças que a assistiam; e ela seguiu os
mensageiros de Davi, que a recebeu por mulher.

Ne 6:15 Acabou-se, pois, o muro aos vinte e cinco dias do mês de elul, em cinqüenta e dois dias.
Ne 6:16 Sucedeu que, ouvindo-o todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios nossos circunvizinhos e decaı́ram

muito no seu próprio conceito; porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que izemos esta
obra.

Sl 45:11 Então, o Rei cobiçará a tua formosura; pois ele é o teu senhor; inclina-te perante ele.
Sl 102:12 Tu, porém, SENHOR, permaneces para sempre, e a memória do teu nome, de geração em geração.
Sl 102:13 Levantar-te-ás e terás piedade de Sião; é tempo de te compadeceres dela, e já é vinda a sua hora;
Sl 102:14 porque os teus servos amam até as pedras de Sião e se condoem do seu pó.
Sl 102:15 Todas as nações temerão o nome do SENHOR, e todos os reis da terra, a sua glória;
Sl 102:16 porque o SENHOR edi icou a Sião, apareceu na sua glória,
Ct 1:2 Beija-me com os beijos de tua boca; porque melhor é o teu amor do que o vinho.
Ct 1:3 Suave é o aroma dos teus ungüentos, como ungüento derramado é o teu nome; por isso, as donzelas te amam.
Ct 1:4 Leva-me após ti, apressemo-nos. O rei me introduziu nas suas recâmaras. Em ti nos regozijaremos e nos

alegraremos; do teu amor nos lembraremos, mais do que do vinho; não é sem razão que te amam.
Ct 1:15 Eis que és formosa, ó querida minha, eis que és formosa; os teus olhos são como os das pombas.
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Ct 1:16 Como és formoso, amado meu, como és amável! O nosso leito é de viçosas folhas,
Ct 3:7 E a liteira de Salomão; sessenta valentes estão ao redor dela, dos valentes de Israel.
Ct 3:8 Todos sabem manejar a espada e são destros na guerra; cada um leva a espada à cinta, por causa dos temores

noturnos.
Ct 4:7 Tu és toda formosa, querida minha, e em ti não há defeito.
Ct 4:10 Que belo é o teu amor, ó minha irmã, noiva minha! Quanto melhor é o teu amor do que o vinho, e o aroma dos

teus ungüentos do que toda sorte de especiarias!
Ct 4:11 Os teus lábios, noiva minha, destilam mel. Mel e leite se acham debaixo da tua lı́ngua, e a fragrância dos teus

vestidos é como a do Lı́bano.
Ct 4:12 Jardim fechado és tu, minha irmã, noiva minha, manancial recluso, fonte selada.
Ct 4:13 Os teus renovos são um pomar de romãs, com frutos excelentes: a hena e o nardo;
Ct 4:14 o nardo e o açafrão, o cálamo e o cinamomo, com toda a sorte de árvores de incenso, a mirra e o aloés, com todas

as principais especiarias.
Ct 4:15 Es fonte dos jardins, poço das águas vivas, torrentes que correm do Lı́bano!
Ct 5:1 Já entrei no meu jardim, minha irmã, noiva minha; colhi a minha mirra com a especiaria, comi o meu favo com o

mel, bebi o meu vinho com o leite. Comei e bebei, amigos; bebei fartamente, ó amados.
Ct 5:2 Eu dormia, mas o meu coração velava; eis a voz do meu amado, que está batendo: Abre-me, minha irmã, querida

minha, pomba minha, imaculada minha, porque a minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos, das
gotas da noite.

Ct 6:4 Formosa és, querida minha, como Tirza, aprazıv́el como Jerusalém, formidável como um exército com bandeiras.
Ct 6:10 Quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, pura como o sol, formidável como um exército

com bandeiras?
Ct 6:13 Volta, volta, ó sulamita, volta, volta, para que nós te contemplemos. Por que quereis contemplar a sulamita na

dança de Maanaim?
Ct 8:6 Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, e duro

como a sepultura, o ciúme; as suas brasas são brasas de fogo, são veementes labaredas.
Is 14:12 Como caı́ste do céu, ó estrela da manhã, ilho da alva! Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações!
Is 14:13 Tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu; acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono e no monte da

congregação me assentarei, nas extremidades do Norte;
Is 14:14 subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altı́ssimo.
Is 54:5 Porque o teu Criador é o teu marido; o SENHOR dos Exércitos é o seu nome; e o Santo de Israel é o teu Redentor;

ele é chamado o Deus de toda a terra.
Is 54:6 Porque o SENHOR te chamou como a mulher desamparada e de espı́rito abatido; como a mulher da mocidade,

que fora repudiada, diz o teu Deus.
Is 62:5 Porque, como o jovem desposa a donzela, assim teus ilhos te desposarão a ti; como o noivo se alegra da noiva,

assim de ti se alegrará o teu Deus.
Jr 2:2 Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém: Assim diz o SENHOR: Lembro-me de ti, da tua afeição quando eras jovem,

e do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que se não semeia.
Jr 3:1 Se um homem repudiar sua mulher, e ela o deixar e tomar outro marido, porventura, aquele tornará a ela? Não

se poluiria com isso de todo aquela terra? Ora, tu te prostituı́ste com muitos amantes; mas, ainda assim, torna
para mim, diz o SENHOR.

Jr 3:14 Convertei-vos, ó ilhos rebeldes, diz o SENHOR; porque eu sou o vosso esposo e vos tomarei, um de cada cidade
e dois de cada famı́lia, e vos levarei a Sião.

Jr 31:3 De longe se me deixou ver o SENHOR, dizendo: Com amor eterno eu te amei; por isso, com benignidade te atraı́.
Jr 31:32 Não conforme a aliança que iz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito;

porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o SENHOR.
Ez 16:8 Passando eu por junto de ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores; estendi sobre ti as abas do meu

manto e cobri a tua nudez; dei-te juramento e entrei em aliança contigo, diz o SENHOR Deus; e passaste a ser
minha.

Ez 23:5 Prostituiu-se Oolá, quando era minha; in lamou-se pelos seus amantes, pelos assı́rios, seus vizinhos,
Os 2:7 Ela irá em seguimento de seus amantes, porém não os alcançará; buscá-los-á, sem, contudo, os achar; então,

dirá: Irei e tornarei para o meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora.
Os 2:19 Desposar-te-ei comigo para sempre; desposar-te-ei comigo em justiça, e em juı́zo, e em benignidade, e em

misericórdias;
Os 2:20 desposar-te-ei comigo em idelidade, e conhecerás ao SENHOR.
Mt 6:10 venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade na terra como é feita no céu;
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Mt 6:24 Ninguém pode servir a dois senhores; porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o
outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas.

Mt 7:21 Nem todo o que me diz: Senhor, Senhor! entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de Meu Pai, que
está nos céus.

Mt 9:15 Respondeu-lhes Jesus: Podem acaso estar tristes os companheiros do noivo enquanto o noivo está com eles?
Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e então jejuarão.

Mt 22:11 Entrando, porém, o rei para olhar os que se reclinavam à mesa, viu ali um homem que não trazia veste nupcial.
Mt 22:12 e perguntou-lhe: Amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu.
Mt 26:64 Respondeu-lhe Jesus: E como tu disseste; contudo, Eu vos declaro: Desde agora vereis o Filho do Homem

assentado à direita do Poder e vindo sobre as nuvens do céu.
Mc 12:30 Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua mente e de toda a tua força.
Jo 3:3 Respondeu-lhe Jesus: Em verdade, em verdade te digo: Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de

Deus.
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.
Jo 3:6 O que é nascido da carne é carne; e o que é nascido do Espı́rito é espirito.
Jo 3:15 para que todo o que Nele crê tenha a vida eterna.
Jo 3:16 Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu ilho unigênito, para que todo o que Nele crê não

pereça, mas tenha a vida eterna.
Jo 3:29 O que tem a noiva é o noivo; mas o amigo do noivo, que está presente e o ouve, muito se alegra por causa da voz

do noivo. Esta minha alegria, pois, está completa.
Jo 3:30 E necessário que Ele cresça e eu diminua.
1Co 14:25 os segredos do seu coração tornam-se manifestos, e, assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus,

declarando que Deus estáverdadeiramente entre vós.
1Co 14:26 Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, cada um tem salmo, tem ensinamento, tem revelação, tem outra

lı́ngua, tem interpretação. Seja tudo feito para edi icação.
1Co 14:27 Se alguém falar em outra lı́ngua, que sejam dois, ou quando muito três, um de cada vez, e um deve interpretar.
1Co 14:28 Mas, se não houver intérprete, ique calado na igreja, e fale consigo mesmo e com Deus.
1Co 16:22 Se alguém não ama o Senhor, seja maldito. O Senhor vem.
2Co 5:14 Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos; logo, todos morreram.
2Co 11:2 Pois sinto ciúmes por vós com ciúme de Deus; porque vos tenho preparado para um só esposo a im de vos

apresentar como virgem pura a Cristo.
2Co 11:3 Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também, de algum modo, os vossos

pensamentos sejam corrompidos e se afastem da simpliicidade e da pureza para com Cristo.
Ef 1:11 Nele, no qual também fomos designados herança, tendo sido predestinados segundo o propósito Daquele que

faz todas as coisas conforme o conselho da Sua vontade,
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 3:10 para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora, dos principados e autoridades

nas regiões celestiais,
Ef 3:11 segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Ef 5:23 porque o marido é a cabeça da esposa, como também Cristo é a Cabeça da igreja, sendo Ele mesmo o Salvador

do Corpo.
Ef 5:24 Mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as esposas estejam sujeitas em tudo ao seu marido.
Ef 5:25 Maridos, amai vossa esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela.
Ef 5:26 para santi icá-la, puri icando-a pelo lavar da água na palavra,
Ef 5:27 a im de apresentar a igreja a Si mesmo gloriosa, sem mancha nem ruga nem qualquer coisa semelhante, mas

santa e sem defeito.
Ef 5:28 Assim também os maridos devem amar sua esposa como seu próprio corpo; quem ama sua esposa ama a si

mesmo.
Ef 5:29 Pois ninguém jamais odiou a própria carne; pelo contrário, nutre-a e dela cuida, como também Cristo faz com a

igreja.
Ef 5:30 porque somos membros do Seu corpo.
Ef 5:31 Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne.
Ef 5:32 Grande é este mistério, mas eu me re iro a Cristo e à igreja.
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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.
Ef 6:13 Por isso, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, tendo feito tudo, permanecer

irmes.
Ef 6:14 Portanto, permanecei irmes, tendo cingido vossa cintura com a verdade e vestido a couraça da justiça.
Ef 6:15 e calçado os pés com o irme fundamento do evangelho da paz;
Ef 6:16 além disso tudo, tendo tomado o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos in lamados do

maligno.
Ef 6:17 E tomai o capacete da salvação e a espada do Espı́rito, o qual é a palavra de Deus,
Ef 6:18 por meio de toda oração e súplica, orando em todo tempo no espı́rito e para isto vigiando com toda

perseverança e súplica por todos os santos.
Ef 6:19 e por mim, para que a palavra me seja dada no abrir da minha boca, para, com intrepidez, tornar conhecido o

mistério do evangelho,
Ef 6:20 pelo qual sou embaixador preso em correntes, para que nele eu fale com ousadia, como devo falar.
2Tm 2:4 Nenhum soldado em serviço se embaraça com negócios desta vida, a im de agradar àquele que o recrutou.
Tg 4:4 Adúlteros! Nao compreendeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser

amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus.
2Pe 1:4 pelas quais Ele nos tem concedido preciosas e grandıśsimas promessas, para que por elas vos tornásseis

participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção que há no mundo pela concupiscência.
Ap 1:9 Eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada

Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus.
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 12:10 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 12:11 Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do seu testemunho, e não amaram a

própria vida da alma até a morte.
Ap 14:14 E olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem Alguém semelhante ao Filho do homem, tendo na

cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice a iada.
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 19:7 Alegremo-nos, exultemos e demos-Lhe a glória, porque chegaram as bodas do Cordeiro, e a Sua esposa já se

preparou.
Ap 19:8 E foi-lhe dado vestir-se de linho ino, resplandecente e puro; pois o linho ino são os atos de justiça dos santos.
Ap 19:9 E me disse; Escreve: Bem-aventurados os que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E me disse: estas são

as verdadeiras palavras de Deus.
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 19:17 E vi um anjo em pé no sol, e clamou em alta voz, falando a todas as aves que voam no meio do céu: Vinde, reuni-

vos para a grande ceia de Deus.
Ap 19:18 para que comais carne de reis, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalos e de seus cavaleiros,

carne de todos, livres e escravos, pequenos e grandes.
Ap 19:19 E vi a besta e os reis da terra, com os seus exércitos, reunidos para guerrearem contra Aquele que estava

montado no cavalo e contra o Seu exército.
Ap 19:20 Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que havia realizado os sinais diante dela, com os quais

enganou os que receberam a marca da besta e os que adoravam a sua imagem. Os dois foram lançados vivos
dentro do lago de fogo que arde com enxofre.
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Ap 19:21 Os demais foram mortos com a espada que saia da boca Daquele que estava montado no cavalo; e todas as aves
se fartaram com a carne deles.

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 21:9 E veio um dos sete anjos que têm as sete taças cheias dos sete últimos lagelos e falou comigo, dizendo: Vem, eu
te mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro.

Ap 21:10 E levou-me em espı́rito a uma grande e alta montanha e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do
céu, da parte de Deus,

Ap 22:17 E o Espı́rito e a noiva dizem: Vem! Aquele que ouve, diga: Vem! Aquele que tem sede venha; quem quiser receba
de graça a água da vida.
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