
Mensagem #2
O crescimento e maturidade necessários para a formação do exércitoa im de

proteger o testemunho de Deus e lutar pelo Seu mover na terra

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.
Gn 3:1 Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o SENHOR Deus tinha feito, disse à mulher: E

assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim?
Gn 3:2 Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer,
Gn 3:3 mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que

não morrais.
Gn 3:4 Então, a serpente disse à mulher: E certo que não morrereis.
Gn 3:5 Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se vos abrirão os olhos e, como Deus, sereis conhecedores

do bem e do mal.
Gn 3:6 Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar

entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido, e ele comeu.
Gn 6:3 Então, disse o SENHOR: O meu Espı́rito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal; e os seus dias serão

cento e vinte anos.
Ex 17:16 E disse: Porquanto o SENHOR jurou, haverá guerra do SENHOR contra Amaleque de geração em geração.
Ex 30:11 Disse mais o SENHOR a Moisés:
Ex 30:12 Quando izeres recenseamento dos ilhos de Israel, cada um deles dará ao SENHOR o resgate de si próprio,

quando os contares; para que não haja entre eles praga nenhuma, quando os arrolares.
Ex 30:13 Todo aquele que passar ao arrolamento dará isto: metade de um siclo, segundo o siclo do santuário (este siclo é

de vinte geras); a metade de um siclo é a oferta ao SENHOR.
Ex 30:14 Qualquer que entrar no arrolamento, de vinte anos para cima, dará a oferta ao SENHOR.
Ex 30:15 O rico não dará mais de meio siclo, nem o pobre, menos, quando derem a oferta ao SENHOR, para fazerdes

expiação pela vossa alma.
Ex 30:16 Tomarás o dinheiro das expiações dos ilhos de Israel e o darás ao serviço da tenda da congregação; e será para

memória aos ilhos de Israel diante do SENHOR, para fazerdes expiação pela vossa alma.
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 1:2 Levantai o censo de toda a congregação dos ilhos de Israel, segundo as suas famı́lias, segundo a casa de seus

pais, contando todos os homens, nominalmente, cabeça por cabeça.
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 1:4 De cada tribo vos assistirá um homem que seja cabeça da casa de seus pais.
Nm 1:5 Estes, pois, são os nomes dos homens que vos assistirão: de Rúben, Elizur, ilho de Sedeur;
Nm 1:6 de Simeão, Selumiel, ilho de Zurisadai;
Nm 1:7 de Judá, Naassom, ilho de Aminadabe;
Nm 1:8 de Issacar, Natanael, ilho de Zuar;
Nm 1:9 de Zebulom, Eliabe, ilho de Helom;
Nm 1:10 dos ilhos de José: de Efraim, Elisama, ilho de Amiúde; de Manassés, Gamaliel, ilho de Pedazur;
Nm 1:11 de Benjamim, Abidã, ilho de Gideoni;
Nm 1:12 de Dã, Aiezer, ilho de Amisadai;
Nm 1:13 de Aser, Pagiel, ilho de Ocrã;
Nm 1:14 de Gade, Eliasafe, ilho de Deuel;
Nm 1:15 de Naftali, Aira, ilho de Enã.
Nm 1:16 Estes foram os chamados da congregação, os prı́ncipes das tribos de seus pais, os cabeças dos milhares de Israel.
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Nm 1:17 Então, Moisés e Arão tomaram estes homens, que foram designados pelos seus nomes.
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 1:19 Como o SENHOR ordenara a Moisés, assim os contou no deserto do Sinai.
Nm 1:20 Dos ilhos de Rúben, o primogênito de Israel, as suas gerações, pelas suas famı́lias, segundo a casa de seus pais,

contados nominalmente, cabeça por cabeça, todos os homens de vinte anos para cima, todos os capazes de sair à
guerra,

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 2:1 Disse o SENHOR a Moisés e a Arão:
Nm 2:2 Os ilhos de Israel se acamparão junto ao seu estandarte, segundo as insı́gnias da casa de seus pais; ao redor, de

frente para a tenda da congregação, se acamparão.
Nm 2:32 São estes os que foram contados dos ilhos de Israel, segundo a casa de seus pais; todos os que foram contados

dos arraiais pelas suas turmas foram seiscentos e três mil quinhentos e cinqüenta.
Nm 2:34 Assim izeram os ilhos de Israel; conforme tudo o que o SENHOR ordenara a Moisés, se acamparam segundo os

seus estandartes e assim marcharam, cada qual segundo as suas famı́lias, segundo a casa de seus pais.
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.
Dt 25:17 Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho, quando saı́as do Egito;
Dt 25:18 como te veio ao encontro no caminho e te atacou na retaguarda todos os desfalecidos que iam após ti, quando

estavas abatido e afadigado; e não temeu a Deus.
Dt 25:19 Quando, pois, o SENHOR, teu Deus, te houver dado sossego de todos os teus inimigos em redor, na terra que o

SENHOR, teu Deus, te dá por herança, para a possuı́res, apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu; não
te esqueças.

Js 14:6 Chegaram os ilhos de Judá a Josué em Gilgal; e Calebe, ilho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o
SENHOR falou a Moisés, homem de Deus, em Cades-Barnéia, a respeito de mim e de ti.

Js 14:10 Eis, agora, o SENHOR me conservou em vida, como prometeu; quarenta e cinco anos há desde que o SENHOR
falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto; e, já agora, sou de oitenta e cinco anos.

Js 14:11 Estou forte ainda hoje como no dia em que Moisés me enviou; qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora
para o combate, tanto para sair a ele como para voltar.

1Sm 15:2 Assim diz o SENHOR dos Exércitos: Castigarei Amaleque pelo que fez a Israel: ter-se oposto a Israel no caminho,
quando este subia do Egito.

1Sm 15:3 Vai, pois, agora, e fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo o que tiver, e nada lhe poupes; porém matarás
homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos.

Jó 42:5 Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te vêem.
Jó 42:6 Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza.
Ct 3:6 Que é isso que sobe do deserto, como colunas de fumaça, perfumado de mirra, e de incenso, e de toda sorte de

pós aromáticos do mercador?
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 3:9 O rei Salomão fez para si um palanquim de madeira do Lı́bano.
Ct 4:1 Como és formosa, querida minha, como és formosa! Os teus olhos são como os das pombas e brilham através do

teu véu. Os teus cabelos são como o rebanho de cabras que descem ondeantes do monte de Gileade.
Ct 4:4 O teu pescoço é como a torre de Davi, edi icada para arsenal; mil escudos pendem dela, todos broquéis de

soldados valorosos.
Mt 5:48 Portanto, sede vós perfeitos como perfeito é o vosso Pai celeste.
Mt 12:28 Se, porém, Eu expulso os demônios pelo Espı́rito de Deus, então é chegado o reino de Deus sobre vós.
Mt 16:22 E Pedro, tomando-O à parte, começou a repreendê-Lo, dizendo: Deus tenha misericórdia de Ti, Senhor; isso de

modo algum Te acontecerá.
Mt 16:23 Mas Ele, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de Mim, Satanás! Tu és para Mim pedra de tropeço, porque não

cogitas nas coisas de Deus, e sim nas dos homens.
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.
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Mt 16:25 Pois quem quiser salvar a sua vida da alma, perdê-la-á; mas quem perder a sua vida da alma por Minha causa,
acha-la-á.

Lc 14:26 Se alguém vem a Mim e não odeia o próprio pai, e mãe, e mulher, e ilhos, e irmãos, e irmãs, e, ainda, até a sua
própria vida da alma, não pode ser Meu discı́pulo.

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.
At 14:23 E, tendo designado presbı́teros em cada igreja, e orado com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem

haviam crido.
Rm 6:6 sabendo isto: que foi cruci icado com Ele o nosso velho homem para que o corpo do pecado seja anulado, e não

mais sirvamos o pecado como escravos;
Rm 7:18 Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum; pois querer o bem está em mim, mas

não realizá-lo.
Rm 8:3 Pois o que era impossıv́el à lei, no que estava enferma pela carne, Deus, enviando o Seu próprio Filho em

semelhança da carne do pecado e no tocante ao pecado, condenou o pecado na carne,
Rm 8:29 Porque os que Ele conheceu de antemão, também os predestinou para serem conformados à imagem do Seu

Filho, a im de que Ele seja o Primogênito entre muitos irmãos.
Rm 13:14 mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne para satisfazer suas concupiscências.
1Co 2:6 Contudo, falamos sabedoria entre os que são maduros; nã, porém, a sabedoria desta era, nem a dos governantes

desta era, que estão sendo reduzidos a nada;
1Co 2:14 Mas o homem almático não aceita as coisas do Espı́rito de Deus, porque lhe são loucura; e não é capaz de

entendê-las porque elas são discernidas espiritualmente.
1Co 2:15 Porém o homem espiritual discerne todas as coisas, mas ele mesmo não é discernido por ninguém.
1Co 3:1 E eu, irmãos, não vos pude falar como a pessoas espirituais, e sim cojo a muito carnais, como a crianças em

Cristo.
1Co 3:2 Dei-vos leite para beber, não alimento sólido, pois ainda não éreis capazes de recebê-lo. Mas nem ainda agora

sois capazes,
1Co 12:12 Porque, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, embora sendo muitos, são um só

corpo, assim também é o Cristo.
1Co 12:27 Ora, vós sois corpo de Cristo; e, individualmente, membros desse corpo.
1Co 14:20 Irmãos, não sejais meninos no entendimento; na malı́cia, sim, sede crianças, mas no entendimento sede

maduros.
1Co 16:13 Vigiai, permanecei irmes na fé, sede homens maduros, sede fortes.
2Co 3:18 Mas todos nós, com o rosto desvendado, contemplando e re letindo como espelho a glória do Senhor, estamos

sendo transformados, de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Senhor Espıŕito
2Co 10:3 Porque, embora andando na carne, não combatemos segundo a carne;
2Co 10:4 pois as armas do nosso combate não são carnais; e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas,
2Co 10:5 derrubando argumentos e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo

pensamento à obediência de 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.
Gl 2:16 sabendo, contudo, que o homem não é justi icado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo, nós

também cremos em Cristo Jesus, para que fôssemos justi icados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por
obras da lei nenhuma carne será justi icada.

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 3:1 O gálatas insensastos! Quem vos seduziu, a vós ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto cruci icado?
Gl 4:19 meus ilhos, por quem, de novo, sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós;
Gl 5:16 Digo, porém: andai no Espı́rito e jamais satisfareis à concupiscência da carne.
Gl 5:19 Ora, as obras da carne são manifestas, tais como:fornicação, impureza, devassidão,
Gl 5:20 idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, acessos de ira, facções, divisões, sectarismo,
Gl 5:21 invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais vos previno, como já vos preveni,

que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus.
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Gl 5:24 Mas os que são de Cristo Jesus cruci icaram a carne, com as suas paixões e concupiscências.
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 no vosso coração pela fé, para que vós, estando arraigados e alicerçados em amor,
Ef 4:12 Tendo em vista o aperfeicoamento dos santos para a obra do ministerio, para a edi icacao do Corpo de Cristo,
Ef 4:13 Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à condição de homem

maduro, à medida da estatura da plenitude de Cristo,
Ef 4:14 para que não sejamos mais meninos, agitados de um lado para outro pelas ondas e levados ao redor por todo

vento de ensinamento pela artimanha dos homens, pela astúcia que induz a um sistema de erro;
Ef 4:15 mas, apegando-nos à verdade em amor, cresçamos em tudo Naquele que é a Cabeça, 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 5:18 E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos no espı́rito,
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.
Fp 3:3 Porque nós somos a circuncisão, nós que servimos pelo Espı́rito de Deus, e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não

con iamos na carne.
Fp 3:10 para conhecê-Lo, e o poder da Sua ressurreição, e a comunhão dos Seus sofrimentos, sendo conformado à Sua

morte,
Fp 3:11 para ver se de algum modo alcanço a ressurreição extraordinária dentre os mortos.
Fp 3:12 Não que eu já a tenha obtido ou já esteja aperfeiçoado; mas prossigo , para ver se conquisto aquilo para o que

também fui conquistado por Cristo Jesus.
Fp 3:13 Irmãos, quanto a mim, não julgo ter conquistado; mas uma coisa faço: esquecendo-me das coisas que icam para

trás e avançando para as que estão adiante,
Fp 3:14 prossigo em direção ao alvo para o prêmio, ao qual Deus em Cristo Jesus me chamou para o alto.
Fp 3:15 todos, pois, que somos maduros, pensemos dessa maneira; e se em algo pensais de outra maneira, também isso

Deus vos revelará.
Cl 1:18 Ele é a Cabeça do Corpo, da igreja; Ele é o princı́pio, o Primogênito dentre os mortos, para que tenha o primeiro

lugar em todas as coisas,
Cl 2:19 E não retendo a Cabeça, da qual todo o Corpo, sendo ricamente suprido e entrelaçado por meio das juntas e

ligamentos, cresce com o crescimento de Deus
2Tm 1:7 Porque Deus nao nos deu espirito de covardia, mas de poder, de amor e de sobriedade.
2Tm 2:3 Sofre o mal comigo como bom soldado de Cristo Jesus.
Hb 5:14 Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, por causa da prática, têm as suas faculdades exercitadas para

discernir tanto o bem como o mal.
Hb 6:1 Por isso, deixando a palavra do inı́cio de Cristo, deixemo-nos levar à maturidade, não lançando de novo o

fundamento do arrependimento de obras mortas e dq fé em Deus.
Hb 8:1 Ora, o ponto principal das coisas que temos dito é que possuı́mos tal Sumo Sacerdote , que se assentou à direita

do trono da Majestade nos céus,
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.
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