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Mensagem	#1
Um	esboço	vital	da	revelação	divina	nos	livros	de	Êxodo,	Levítico	e	Números

quanto	à	economia	de	Deuscom	o	Seu	povo	escolhido	e	redimido

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 3:2 Apareceu-lhe o Anjo do SENHOR numa chama de fogo, no meio de uma sarça; Moisés olhou, e eis que a sarça

ardia no fogo e a sarça não se consumia.
Ex 3:3 Então, disse consigo mesmo: Irei para lá e verei essa grande maravilha; por que a sarça não se queima?
Ex 3:4 Vendo o SENHOR que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés! Moisés! Ele

respondeu: Eis-me aqui!
Ex 3:5 Deus continuou: Não te chegues para cá; tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa.
Ex 3:6 Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o

rosto, porque temeu olhar para Deus.
Ex 3:12 Deus lhe respondeu: Eu serei contigo; e este será o sinal de que eu te enviei: depois de haveres tirado o povo

do Egito, servireis a Deus neste monte.
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 25:16 E porás na arca o Testemunho, que eu te darei.
Ex 25:21 Porás o propiciatório em cima da arca; e dentro dela porás o Testemunho, que eu te darei.
Ex 25:22 Ali, virei a ti e, de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do Testemunho,

falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os �ilhos de Israel.
Ex 26:15 Farás também de madeira de acácia as tábuas para o tabernáculo, as quais serão colocadas verticalmente.
Ex 26:16 Cada uma das tábuas terá dez côvados de comprimento e côvado e meio de largura.
Ex 26:17 Cada tábua terá dois encaixes, travados um com o outro; assim farás com todas as tábuas do tabernáculo.
Ex 26:18 No preparar as tábuas para o tabernáculo, farás vinte delas para o lado sul.
Ex 26:19 Farás também quarenta bases de prata debaixo das vinte tábuas: duas bases debaixo de uma tábua para os

seus dois encaixes e duas bases debaixo de outra tábua para os seus dois encaixes.
Ex 26:20 Também haverá vinte tábuas ao outro lado do tabernáculo, para o lado norte,
Ex 26:21 com as suas quarenta bases de prata: duas bases debaixo de uma tábua e duas bases debaixo de outra tábua;
Ex 26:22 ao lado posterior do tabernáculo para o ocidente, farás seis tábuas.
Ex 26:23 Farás também duas tábuas para os cantos do tabernáculo, na parte posterior;
Ex 26:24 as quais, por baixo, estarão separadas, mas, em cima, se ajustarão à primeira argola; assim se fará com as duas

tábuas; serão duas para cada um dos dois cantos.
Ex 26:25 Assim serão as oito tábuas com as suas bases de prata, dezesseis bases: duas bases debaixo de uma tábua e

duas debaixo de outra tábua.
Ex 26:26 Farás travessas de madeira de acácia; cinco para as tábuas de um lado do tabernáculo,
Ex 26:27 cinco para as tábuas do outro lado do tabernáculo e cinco para as tábuas do tabernáculo ao lado posterior que

olha para o ocidente.
Ex 26:28 A travessa do meio passará ao meio das tábuas de uma extremidade à outra.
Ex 26:29 Cobrirás de ouro as tábuas e de ouro farás as suas argolas, pelas quais hão de passar as travessas; e cobrirás

também de ouro as travessas.
Ex 26:30 Levantarás o tabernáculo segundo o modelo que te foi mostrado no monte.
Ex 31:18 E, tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu a Moisés as duas tábuas do Testemunho, tábuas de

pedra, escritas pelo dedo de Deus.
Ex 32:34 Vai, pois, agora, e conduze o povo para onde te disse; eis que o meu Anjo irá adiante de ti; porém, no dia da

minha visitação, vingarei, neles, o seu pecado.
Ex 33:14 Respondeu-lhe: A minha presença irá contigo, e eu te darei descanso.
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Ex 38:21 Esta é a enumeração das coisas para o tabernáculo, a saber, o tabernáculo do Testemunho, segundo, por ordem
de Moisés, foram contadas para o serviço dos levitas, por intermédio de Itamar, �ilho do sacerdote Arão.

Ex 40:36 Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os �ilhos de Israel caminhavam avante, em todas as suas
jornadas;

Ex 40:37 se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam, até ao dia em que ela se levantava.
Ex 40:38 De dia, a nuvem do SENHOR repousava sobre o tabernáculo, e, de noite, havia fogo nela, à vista de toda a casa

de Israel, em todas as suas jornadas.
Lv 11:44 Eu sou o SENHOR, vosso Deus; portanto, vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo; e não vos

contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra.
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 1:18 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 1:44 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 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 4:30 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 4:35 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 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 9:19 Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então, os �ilhos de Israel cumpriam a ordem do

SENHOR e não partiam.
Nm 9:20 A� s vezes, a nuvem �icava poucos dias sobre o tabernáculo; então, segundo o mandado do SENHOR,

permaneciam e, segundo a ordem do SENHOR, partiam.
Nm 9:21 A� s 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 9:22 Se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por dois dias, ou um mês, ou por mais tempo, enquanto pairava

sobre ele, os �ilhos de Israel permaneciam acampados e não se punham em marcha; mas, erguendo-se ela,
partiam.

Nm 9:23 Segundo o mandado do SENHOR, se acampavam e, segundo o mandado do SENHOR, se punham em marcha;
cumpriam o seu dever para com o SENHOR, segundo a ordem do SENHOR por intermédio de Moisés.

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 destruı́ram 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!
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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 31:1 Disse o SENHOR a Moisés:
Nm 31:2 Vinga os �ilhos de Israel dos midianitas; depois, serás recolhido ao teu povo.
Nm 31:3 Falou, pois, Moisés ao povo, dizendo: Armai alguns de vós para a guerra, e que saiam contra os midianitas,

para fazerem a vingança do SENHOR contra eles.
Nm 31:4 Mil homens de cada tribo entre todas as tribos de Israel enviareis à guerra.
Nm 31:5 Assim, dos milhares de Israel foram dados mil de cada tribo: doze mil ao todo, armados para a guerra.
Nm 31:6 Mandou-os Moisés à guerra, de cada tribo mil, a estes e a Finéias, �ilho do sacerdote Eleazar, o qual levava

consigo os utensı́lios sagrados, a saber, as trombetas para o toque de rebate.
Nm 31:7 Pelejaram contra os midianitas, como o SENHOR ordenara a Moisés,
Nm 31:8 e mataram todo homem feito. Mataram, além dos que já haviam sido mortos, os reis dos midianitas, Evi,

Requém, Zur, Hur e Reba, cinco reis dos midianitas; também Balaão, �ilho de Beor, mataram à espada.
Nm 31:9 Porém os �ilhos de Israel levaram presas as mulheres dos midianitas e as suas crianças; também levaram

todos os seus animais, e todo o seu gado, e todos os seus bens.
Nm 31:10 Queimaram-lhes todas as cidades em que habitavam e todos os seus acampamentos.
Nm 31:11 Tomaram todo o despojo e toda a presa, tanto de homens como de animais.
Nm 31:12 Trouxeram a Moisés, e ao sacerdote Eleazar, e à congregação dos �ilhos de Israel os cativos, e a presa, e o

despojo, para o arraial, nas campinas de Moabe, junto do Jordão, na altura de Jericó.
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;
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;
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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 35:6 Das cidades, pois, que dareis aos levitas, seis haverá de refúgio, as quais dareis para que, nelas, se acolha o

homicida; além destas, lhes dareis quarenta e duas cidades.
Nm 35:7 Todas as cidades que dareis aos levitas serão quarenta e oito cidades, juntamente com os seus arredores.
Nm 35:9 Disse mais o SENHOR a Moisés:
Nm 35:10 Fala aos �ilhos de Israel e dize-lhes: Quando passardes o Jordão para a terra de Canaã,
Nm 35:11 escolhei para vós outros cidades que vos sirvam de refúgio, para que, nelas, se acolha o homicida que matar

alguém involuntariamente.
Nm 35:12 Estas cidades vos serão para refúgio do vingador do sangue, para que o homicida não morra antes de ser

apresentado perante a congregação para julgamento.
Nm 35:13 As cidades que derdes serão seis cidades de refúgio para vós outros.
Nm 35:14 Três destas cidades dareis deste lado do Jordão e três dareis na terra de Canaã; cidades de refúgio serão.
Nm 35:15 Serão de refúgio estas seis cidades para os �ilhos de Israel, e para o estrangeiro, e para o que se hospedar no

meio deles, para que, nelas, se acolha aquele que matar alguém involuntariamente.
Nm 35:16 Todavia, se alguém ferir a outrem com instrumento de ferro, e este morrer, é homicida; o homicida será

morto.
Nm 35:17 Ou se alguém ferir a outrem, com pedra na mão, que possa causar a morte, e este morrer, é homicida; o

homicida será morto.
Nm 35:18 Ou se alguém ferir a outrem com instrumento de pau que tiver na mão, que possa causar a morte, e este

morrer, é homicida; o homicida será morto.
Nm 35:19 O vingador do sangue, ao encontrar o homicida, matá-lo-á.
Nm 35:20 Se alguém empurrar a outrem com ódio ou com mau intento lançar contra ele alguma coisa, e ele morrer,
Nm 35:21 ou, por inimizade, o ferir com a mão, e este morrer, será morto aquele que o feriu; é homicida; o vingador do

sangue, ao encontrar o homicida, matá-lo-á.
Nm 35:22 Porém, se o empurrar subitamente, sem inimizade, ou contra ele lançar algum instrumento, sem mau intento,
Nm 35:23 ou, não o vendo, deixar cair sobre ele alguma pedra que possa causar-lhe a morte, e ele morrer, não sendo ele

seu inimigo, nem o tendo procurado para o mal,
Nm 35:24 então, a congregação julgará entre o matador e o vingador do sangue, segundo estas leis,
Nm 35:25 e livrará o homicida da mão do vingador do sangue, e o fará voltar à sua cidade de refúgio, onde se tinha
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acolhido; ali, �icará até à morte do sumo sacerdote, que foi ungido com o santo óleo.
Nm 35:26 Porém, se, de alguma sorte, o homicida sair dos limites da sua cidade de refúgio, onde se tinha acolhido,
Nm 35:27 e o vingador do sangue o achar fora dos limites dela, se o vingador do sangue matar o homicida, não será

culpado do sangue.
Nm 35:28 Pois deve �icar na sua cidade de refúgio até à morte do sumo sacerdote; porém, depois da morte deste, o

homicida voltará à terra da sua possessão.
Nm 35:29 Estas coisas vos serão por estatuto de direito a vossas gerações, em todas as vossas moradas.
Nm 35:30 Todo aquele que matar a outrem será morto conforme o depoimento das testemunhas; mas uma só

testemunha não deporá contra alguém para que morra.
Nm 35:31 Não aceitareis resgate pela vida do homicida que é culpado de morte; antes, será ele morto.
Nm 35:32 Também não aceitareis resgate por aquele que se acolher à sua cidade de refúgio, para tornar a habitar na sua

terra, antes da morte do sumo sacerdote.
Nm 35:33 Assim, não profanareis a terra em que estais; porque o sangue profana a terra; nenhuma expiação se fará pela

terra por causa do sangue que nela for derramado, senão com o sangue daquele que o derramou.
Nm 35:34 Não contaminareis, pois, a terra na qual vós habitais, no meio da qual eu habito; pois eu, o SENHOR, habito no

meio dos �ilhos de Israel.
Dt 1:19 Então, partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e terrı́vel deserto que vistes, pelo caminho

da região montanhosa dos amorreus, como o SENHOR, nosso Deus, nos ordenara; e chegamos a Cades-
Barnéia.

Dt 8:2 Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o SENHOR, teu Deus, te guiou no deserto estes quarenta anos, para
te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus
mandamentos.

Dt 8:3 Ele te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o
conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do
SENHOR viverá o homem.

Dt 8:4 Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes quarenta anos.
Dt 8:5 Sabe, pois, no teu coração, que, como um homem disciplina a seu �ilho, assim te disciplina o SENHOR, teu

Deus.
Js 1:2 Moisés, meu servo, é morto; dispõe-te, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos

�ilhos de Israel.
Sl 19:7 A lei do SENHOR é perfeita e restaura a alma; o testemunho do SENHOR é �iel e dá sabedoria aos sı́mplices.
Sl 25:10 Todas as veredas do SENHOR são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus

testemunhos.
Sl 119:2 Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração;
Sl 119:4 Tu ordenaste os teus mandamentos, para que os cumpramos à risca.
Sl 119:5 Tomara sejam �irmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos.
Sl 119:6 Então, não terei de que me envergonhar, quando considerar em todos os teus mandamentos.
Sl 119:7 Render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juı́zos.
Sl 119:8 Cumprirei os teus decretos; não me desampares jamais.
Sl 119:9 De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra.
Sl 119:10 De todo o coração te busquei; não me deixes fugir aos teus mandamentos.
Sl 119:11 Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti.
Sl 119:12 Bendito és tu, SENHOR; ensina-me os teus preceitos.
Sl 119:13 Com os lábios tenho narrado todos os juı́zos da tua boca.
Sl 119:14 Mais me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas.
Sl 119:15 Meditarei nos teus preceitos e às tuas veredas terei respeito.
Sl 119:133 Firma os meus passos na tua palavra, e não me domine iniqüidade alguma.
Mt 16:16 Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
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 16:24 Então, disse Jesus a seus discı́pulos:Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e

siga- me.
Lc 24:25 Então Ele lhes disse: O�  insensatos e lentos de coração para crer em tudo o que os profetas disseram!
Lc 24:26 Não era necessário que o Cristo sofresse essas coisas e entrasse na Sua glória?
Lc 24:27 E, começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes claramente o que constava a Seu respeito em
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todas as Escrituras.
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.
Rm 8:4 a �im de que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o

espı́rito.
Rm 15:4 Pois tudo o que outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a �im de que, pela perseverança e pelo

encorajamento das Escrituras, tenhamos esperança.
1Co 4:17 Por esta causa vos enviei Timóteo, que é meu �ilho amado e �iel no Senhor, o qual vos lembrará os meus

caminhos em Cristo, como ensino em todo lugar em todas as igrejas.
1Co 5:7 Lançai fora o velho fermento para que sejais uma nova massa, como sois, de fato, sem fermento. Pois Cristo,

nossa Páscoa, também foi imolado.
1Co 5:8 Portanto, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da malı́cia e da maldade, e sim

com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade.
1Co 10:6 Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a �im de que não cobicemos as coisas más, como eles

cobiçaram.
1Co 10:11 Ora, essas coisas lhes aconteceram como exemplos e foram escritas para advertência nossa,a quem chegaram

os �ins das eras.
Gl 2:20 Estou cruci�icado com Cristo; logo, ja nao sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim; e a vida que agora vivo

na carne, vivo na fé, a fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim.
Gl 5:16 Digo, porém: andai no Espı́rito e jamais satisfareis à concupiscência da carne.
Gl 5:17 Porque o desejo da carne é contra o Espı́rito, e o do Espı́rito, contra a carne; porque estes são opostos entre sı́,

de modo que não façais o que quereis.
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 recebei 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 em 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.
Fp 1:19 Pois sei que isso me resultará em salvação pela vossa súplica e pelo suprimento abundante do Espı́rito de

Jesus Cristo,
Fp 1:20 segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado; antes, com toda a

ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte.
Fp 1:21 Pois, para mim, viver é Cristo, e morrer é lucro.
Cl 2:9 pois Nele habita corporalmente toda a plenitude da Deidade,
1Tm 1:3 Quando parti para a Macedônia, roguei-te que permanecesses em E� feso a �im de advertires a certas pessoas

que não ensinem coisas diferentes
1Tm 1:4 nem dêem atenção a fábulas e genealogias sem �im, que geram discussões em vez da economia de Deus na fé
1Tm 1:18 Este é o dever de que te encarrego, meu �ilho Timoteo, segundo as profecias anteriormente proferidas a teu

respeito: combate, �irmado nelas, o bom combate.
1Tm 6:3 Se alguém ensina coisas diferentes e não concorda com as palavras saudáveis de nosso Senhor Jesus Cristo e

com o ensinamento segundo a piedade,
2Tm 1:6 Por essa razao te lembro que reavives a chama do dom de Deus que ha em ti mediante a imposicao de minhas

maos.
2Tm 1:7 Porque Deus nao nos deu espirito de covardia, mas de poder, de amor e de sobriedade.
2Tm 1:8 Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor nem de mim, Seu prisioneiro; pelo contrário,

sofre o mal juntamente com o evangelho, segundo o poder de Deus,
2Tm 1:9 que nos salvou e nos chamou com um chamamento santo, não segundo as nossas obras, mas segundo o Seu

próprio propósito e graça, a qual nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos,
2Tm 2:3 Sofre o mal comigo como bom soldado de Cristo Jesus.
2Tm 2:4 Nenhum soldado em serviço se embaraça com negócios desta vida, a �im de agradar àquele que o recrutou.
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2Tm 4:7 Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé.
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 2:11 Amados, exorto-vos como estrangeiros e peregrinos, a vos absterdes dos desejos carnais, que combatem

contra a alma.
Ap 1:2 o qual testi�icou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, a saber, tudo o que viu.
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 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 19:10 Prostrei-me diante dos seus pés para adorá-lo. Mas ele me disse: Não faças isso; sou conservo teu e dos teus

irmãos que têm o testemunho de Jesus; adora a Deus. Pois o testemunho de Jesus é o espı́rito da profecia.
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 21:3 E ouvi uma forte voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens; Ele habitará com

eles. Eles serão Seus povos, e Deus mesmo estará com eles e será o seu Deus.
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 21:11 a qual tem a glória de Deus. O seu brilho era semelhante a uma pedra preciosı́ssima, como pedra de jaspe,

cristalina.


