
Mensagem #6
A Trindade Divina revelada em Números

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.

Ex 3:14 Disse Deus a Moisés: EU SOU O QUE SOU. Disse mais: Assim dirás aos ilhos de Israel: EU SOU me enviou a vós
outros.

Ex 3:15 Disse Deus ainda mais a Moisés: Assim dirás aos ilhos de Israel: O SENHOR, o Deus de vossos pais, o Deus de
Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros; este é o meu nome eternamente, e assim serei
lembrado de geração em geração.

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 6:11 o sacerdote oferecerá um como oferta pelo pecado e o outro, para holocausto; e fará expiação por ele, visto que
pecou relativamente ao morto; assim, naquele mesmo dia, consagrará a sua cabeça.

Nm 6:12 Então, consagrará os dias do seu nazireado ao SENHOR e, para oferta pela culpa, trará um cordeiro de um ano; os
dias antecedentes serão perdidos, porquanto o seu nazireado foi contaminado.

Nm 6:13 Esta é a lei do nazireu: no dia em que se cumprirem os dias do seu nazireado, será trazido à porta da tenda da
congregação.

Nm 6:14 Ele apresentará a sua oferta ao SENHOR, um cordeiro de um ano, sem defeito, em holocausto, e uma cordeira de
um ano, sem defeito, para oferta pelo pecado, e um carneiro, sem defeito, por oferta pacı́ ica,

Nm 6:15 e um cesto de pães asmos, bolos de lor de farinha com azeite, amassados, e obreias asmas untadas com azeite,
como também a sua oferta de manjares e as suas libações.

Nm 6:16 O sacerdote os trará perante o SENHOR e apresentará a sua oferta pelo pecado e o seu holocausto;
Nm 6:17 oferecerá o carneiro em sacrifı́cio pacı́ ico ao SENHOR, com o cesto dos pães asmos; o sacerdote apresentará

também a devida oferta de manjares e a libação.
Nm 6:24 O SENHOR te abençoe e te guarde;
Nm 6:25 o SENHOR faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti;
Nm 6:26 o SENHOR sobre ti levante o rosto e te dê a paz.
Nm 7:1 No dia em que Moisés acabou de levantar o tabernáculo, e o ungiu, e o consagrou e todos os seus utensı́lios, bem

como o altar e todos os seus pertences,
Nm 7:11 Disse o SENHOR a Moisés: Cada prı́ncipe apresentará, no seu dia, a sua oferta para a consagração do altar.
Nm 7:12 O que, pois, no primeiro dia, apresentou a sua oferta foi Naassom, ilho de Aminadabe, pela tribo de Judá.
Nm 7:13 A sua oferta foi um prato de prata, do peso de cento e trinta siclos, uma bacia de prata, de setenta siclos, segundo

o siclo do santuário; ambos cheios de lor de farinha, amassada com azeite, para oferta de manjares;
Nm 7:14 um recipiente de dez siclos de ouro, cheio de incenso;
Nm 7:15 um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano, para holocausto;
Nm 7:16 um bode, para oferta pelo pecado;
Nm 7:17 e, para sacrifı́cio pacı́ ico, dois bois, cinco carneiros, cinco bodes, cinco cordeiros de um ano; foi esta a oferta de

Naassom, ilho de Aminadabe.
Nm 9:15 No dia em que foi erigido o tabernáculo, a nuvem o cobriu, a saber, a tenda do Testemunho; e, à tarde, estava

sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até à manhã.
Nm 9:16 Assim era de contı́nuo: a nuvem o cobria, e, de noite, havia aparência de fogo.
Nm 9:17 Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os ilhos de Israel se punham em marcha; e, no lugar onde a nuvem

parava, aı́ os ilhos de Israel se acampavam.
Nm 9:18 Segundo o mandado do SENHOR, os ilhos de Israel partiam e, segundo o mandado do SENHOR, se acampavam;

por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados.
Nm 9:21 As vezes, a nuvem icava desde a tarde até à manhã; quando, pela manhã, a nuvem se erguia, punham-se em

marcha; quer de dia, quer de noite, erguendo-se a nuvem, partiam.
Nm 17:4 E as porás na tenda da congregação, perante o Testemunho, onde eu vos encontrarei.
Nm 17:10 Disse o SENHOR a Moisés: Torna a pôr o bordão de Arão perante o Testemunho, para que se guarde por sinal

para ilhos rebeldes; assim farás acabar as suas murmurações contra mim, para que não morram.
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Nm 20:6 Então, Moisés e Arão se foram de diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu
rosto; e a glória do SENHOR lhes apareceu.

Nm 20:7 Disse o SENHOR a Moisés:
Nm 20:8 Toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e, diante dele, falai à rocha, e dará a sua água; assim lhe

tirareis água da rocha e dareis a beber à congregação e aos seus animais.
Is 6:8 Depois disto, ouvi a voz do Senhor, que dizia: A quem enviarei, e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui,

envia-me a mim.
Jr 15:16 Achadas as tuas palavras, logo as comi; as tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu

nome sou chamado, ó SENHOR, Deus dos Exércitos.
Mt 3:17 E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o Meu Filho, o Amado, em quem Me comprazo.
Mt 12:28 Se, porém, Eu expulso os demônios pelo Espı́rito de Deus, então é chegado o reino de Deus sobre vós.
Mt 17:5 Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os cobriu; e eis , vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o Meu

FIlho, o Amado, em quem Me comprazo; a Ele ouvi.
Mt 28:19 Ide, portanto, fazei discıṕulos de todas as nações, batizando-os no nome do Pai e do Filho e do Espirito Santo;
Jo 1:1 No principio era a Palavra, e a Palavra estava com Deus, e a Palavra era Deus
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 3:15 para que todo o que Nele crê tenha a vida eterna.
Jo 6:63 O Espirito é o que dá vida; a carne para nada aproveita; as palavras que Eu vos tenho dito são espirito e são vida.
Jo 7:38 Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior luirão rios de água viva.
Jo 7:39 Isso, porém, disse Ele com respeito ao Espı́rito que haviam de receber os que Nele cressem; pois o Espirito ainda

não era, porque Jesus ainda não havia sido glori icado.
Jo 11:25 Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida; quem crê em Mim, ainda que morra, viverá;
Jo 14:6 Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a realidade, e a vida; ninguém vem ao Pai senão por Mim.
Jo 14:16 E Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a im de que esteja para sempre convosco,
Jo 14:17 o Espı́rito da realidade, que o mundo não pode receber, porque não O vê, nem O conhece; vós O conheceis,

porque Ele habita convosco e estará em vós.
Jo 14:18 Não vos deixarei órfãos, virei a vós.
Jo 14:19 Ainda por um pouco, e o mundo não Me verá mais; vós, porém, Me vereis; porque Eu vivo, vós também vivereis.
Jo 14:20 Naquele dia, vós conhecereis que Eu estou em Meu Pai, e vos em mim, e Eu em vós
Jo 14:23 Respondeu-lhe Jesus: Se alguem Me ama, guardará a Minha palavra; e Meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos

morada juntamente com ele.
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 16:13 quando vier, porém, o Espı́rito da realidade, Ele vos guiará a toda a realidade; porque não falará por Si mesmo,

mas falará o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir.
Jo 16:14 Ele Me glori icará, porque receberá do que é Meu e o anunciará a vós.
Jo 16:15 Tudo quanto o Pai tem é Meu; por isso Eu disse que Ele recebe do que é Meu e o anunciará a vós.
Rm 8:2 Porque a lei do Espirito da vida me livrou, em Cristo Jesus, da lei do pecado e da morte.
Rm 8:10 Se, porém, Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o espı́rito é vida por causa da justiça.
Rm 8:11 Se habita em vós o Espı́rito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, Esse mesmo que ressuscitou Cristo

dentre os mortos também dará vida aos vossos corpos mortais por meio do Seu Espıŕito que habita em vós.
1Co 6:17 Mas aquele que se une ao Senhor e um so espirito com Ele.
1Co 10:4 e todos beberam a mesma bebida espiritual; pois bebiam de uma rocha espiritual que os seguia; e a rocha era

Cristo.
2Co 13:5 Examinai-vos a vós mesmos, para ver se estais na fé; provai a vós mesmos. Ou não reconheeis vós mesmos que

Jesus Cristo está em vos? A não ser que já estejais reprovados.
2Co 13:14 A graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espı́rito Santo sejam com todos vós.
Ef 1:3 Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com todas as bençãos espirituais

nas regiões celestiais em Cristo,
Ef 1:4 assim como nos escolheu Nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e sem mácula perante Ele em

amor,
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Ef 1:5 predestinando-nos para a iliação, por meio de Jesus Cristo, para Si mesmo, segundo o bom prazer da Sua
vontade,

Ef 1:6 para louvor da glória da Sua graça, com a qual Ele nos agraciou no Amado,
Ef 1:7 no qual temos a redenção pelo Seu sangue, o perdão das ofensas, segundo a riqueza da Sua graça,
Ef 1:13 em quem também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também crido

Nele, fostes selados com o Espı́rito Santo da promessa,
Ef 1:14 o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da propriedade adquirida, para louvor da Sua glória,
Ef 3:14 Por essa causa dobro meus joelhos ao Pai
Ef 3:15 de quem toda famıĺia, 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 4:3 sendo diligentes em preservar a unidade do Espı́rito no vı́nculo da paz:
Ef 4:4 Um só Corpo e um só Espirito, como também fostes chamados em uma só esperança do vosso chamamento.
Ef 4:5 um só Senhor, uma só fé, um só batismo;
Ef 4:6 um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por meio de todos e em todos.
Fp 2:5 Tende em vós esta maneira de pensar que houve também em Cristo Jesus,
Fp 2:6 o qual, existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus como algo precioso a que se

apegar,
Fp 2:7 mas esvaziou-se a Si mesmo, tomando a forma de escravo, tornando-se em semelhança de homens;
Fp 2:8 e, sendo encontrado na forma de homem, humilhou-se a Si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte

de cruz.
Fp 2:9 Por isso também Deus O exaltou extraordinariamente e Lhe deu o nome que está acima de todo nome,
Fp 2:10 para que no nome de Jesus se dobre todo joelho, dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra
Fp 2:11 11 e toda lı́ngua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para glória de Deus Pai.
Fp 2:13 porque é Deus quem opera em vós tanto o querer como o realizar, para o Seu bom prazer.
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 2:9 pois Nele habita corporalmente toda a plenitude da Deidade,
Cl 3:4 Quando Cristo, que é nossa vida, for manifestado, então vós também sereis manifestados com Ele em glória.
Cl 3:16 Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos

mutuamente com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando a Deus com graça em vossos corações.
1Ts 5:23 E o próprio Deus da paz vos santi ique completamente; e o vosso espı́rito, e alma, e corpo sejam conservados

ıńtegros, irrepreensıv́eis, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo.
2Ts 1:10 quando, naquele dia, Ele vier para ser glori icado nos Seus santos e ser admirado em todos os que creram (pois

crestes no nosso testemunho)
2Ts 1:12 a im de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glori icado em vós, e vós Nele, segundo a graça do nosso Dues e

do Senhor Jesus Cristo.
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.
Ap 1:4 João, às sete igrejas que estão na Asia: Graça e paz a vós, da parte Daquele que é, que era e que há de vir, e da

parte dos sete Espı́ritos que estão diante do Seu trono,
Ap 1:5 e da parte de Jesus Cristo, a iel Testemunha, o Primogênito dos mortos e o Soberano dos reis da terra, Aquele

que nos ama, e pelo Seu sangue nos libertou dos nossos pecados,
Ap 22:1 E mostrou-me o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro no meio da

sua rua.
Ap 22:2 E deste e daquele lado do rio estava a árvore da vida, que produz doze frutos, dando o seu fruto a cada mês; e as

folhas da árvore são para a cura das nações.
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