
Mensagem #3
A mudança da nossa dieta para o Cristo celestialcomo a realidade do maná

celestiala im de sermos reconstituídos com Cristo para nos tornar a habitação
de Deus

Referências Bíblicas

Gn 2:9 Do solo fez o SENHOR Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento; e também a
árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal.

Ex 16:1 Partiram de Elim, e toda a congregação dos ilhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e
Sinai, aos quinze dias do segundo mês, depois que saı́ram da terra do Egito.

Ex 16:2 Toda a congregação dos ilhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto;
Ex 16:3 disseram-lhes os ilhos de Israel: Quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do SENHOR, na terra do Egito,

quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comı́amos pão a fartar! Pois nos trouxestes a este
deserto, para matardes de fome toda esta multidão.

Ex 16:4 Então, disse o SENHOR a Moisés: Eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a
porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não.

Ex 16:5 Dar-se-á que, ao sexto dia, prepararão o que colherem; e será o dobro do que colhem cada dia.
Ex 16:6 Então, disse Moisés e Arão a todos os ilhos de Israel: à tarde, sabereis que foi o SENHOR quem vos tirou da terra

do Egito,
Ex 16:7 e, pela manhã, vereis a glória do SENHOR, porquanto ouviu as vossas murmurações; pois quem somos nós, para

que murmureis contra nós?
Ex 16:8 Prosseguiu Moisés: Será isso quando o SENHOR, à tarde, vos der carne para comer e, pela manhã, pão que vos

farte, porquanto o SENHOR ouviu as vossas murmurações, com que vos queixais contra ele; pois quem somos
nós? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o SENHOR.

Ex 16:9 Disse Moisés a Arão: Dize a toda a congregação dos ilhos de Israel: Chegai-vos à presença do SENHOR, pois
ouviu as vossas murmurações.

Ex 16:10 Quando Arão falava a toda a congregação dos ilhos de Israel, olharam para o deserto, e eis que a glória do
SENHOR apareceu na nuvem.

Ex 16:11 E o SENHOR disse a Moisés:
Ex 16:12 Tenho ouvido as murmurações dos ilhos de Israel; dize-lhes: Ao crepúsculo da tarde, comereis carne, e, pela

manhã, vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o SENHOR, vosso Deus.
Ex 16:13 A tarde, subiram codornizes e cobriram o arraial; pela manhã, jazia o orvalho ao redor do arraial.
Ex 16:14 E, quando se evaporou o orvalho que caı́ra, na superfı́cie do deserto restava uma coisa ina e semelhante a

escamas, ina como a geada sobre a terra.
Ex 16:15 Vendo-a os ilhos de Israel, disseram uns aos outros: Que é isto? Pois não sabiam o que era. Disse-lhes Moisés:

Isto é o pão que o SENHOR vos dá para vosso alimento.
Ex 16:16 Eis o que o SENHOR vos ordenou: Colhei disso cada um segundo o que pode comer, um gômer por cabeça,

segundo o número de vossas pessoas; cada um tomará para os que se acharem na sua tenda.
Ex 16:17 Assim o izeram os ilhos de Israel; e colheram, uns, mais, outros, menos.
Ex 16:18 Porém, medindo-o com o gômer, não sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco, pois

colheram cada um quanto podia comer.
Ex 16:19 Disse-lhes Moisés: Ninguém deixe dele para a manhã seguinte.
Ex 16:20 Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte; porém deu bichos

e cheirava mal. E Moisés se indignou contra eles.
Ex 16:21 Colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um quanto podia comer; porque, em vindo o calor, se derretia.
Ex 16:22 Ao sexto dia, colheram pão em dobro, dois gômeres para cada um; e os principais da congregação vieram e

contaram-no a Moisés.
Ex 16:23 Respondeu-lhes ele: Isto é o que disse o SENHOR: Amanhã é repouso, o santo sábado do SENHOR; o que

quiserdes cozer no forno, cozei-o, e o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água; e tudo o que sobrar
separai, guardando para a manhã seguinte.

Ex 16:24 E guardaram-no até pela manhã seguinte, como Moisés ordenara; e não cheirou mal, nem deu bichos.
Ex 16:25 Então, disse Moisés: Comei-o hoje, porquanto o sábado é do SENHOR; hoje, não o achareis no campo.
Ex 16:26 Seis dias o colhereis, mas o sétimo dia é o sábado; nele, não haverá.
Ex 16:27 Ao sétimo dia, saıŕam alguns do povo para o colher, porém não o acharam.
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Ex 16:28 Então, disse o SENHOR a Moisés: Até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis?
Ex 16:29 Considerai que o SENHOR vos deu o sábado; por isso, ele, no sexto dia, vos dá pão para dois dias; cada um ique

onde está, ninguém saia do seu lugar no sétimo dia.
Ex 16:30 Assim, descansou o povo no sétimo dia.
Ex 16:31 Deu-lhe a casa de Israel o nome de maná; era como semente de coentro, branco e de sabor como bolos de mel.
Ex 16:32 Disse Moisés: Esta é a palavra que o SENHOR ordenou: Dele encherás um gômer e o guardarás para as vossas

gerações, para que vejam o pão com que vos sustentei no deserto, quando vos tirei do Egito.
Ex 16:33 Disse também Moisés a Arão: Toma um vaso, mete nele um gômer cheio de maná e coloca-o diante do SENHOR,

para guardar-se às vossas gerações.
Ex 16:34 Como o SENHOR ordenara a Moisés, assim Arão o colocou diante do Testemunho para o guardar.
Ex 16:35 E comeram os ilhos de Israel maná quarenta anos, até que entraram em terra habitada; comeram maná até que

chegaram aos limites da terra de Canaã.
Ex 16:36 Gômer é a décima parte do efa.
Nm 11:4 E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egıṕcios; pelo que os ilhos de

Israel tornaram a chorar e também disseram: Quem nos dará carne a comer?
Nm 11:5 Lembramo-nos dos peixes que, no Egito, comı́amos de graça; dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das

cebolas e dos alhos.
Nm 11:6 Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão este maná.
Nm 11:7 Era o maná como semente de coentro, e a sua aparência, semelhante à de bdélio.
Nm 11:8 Espalhava-se o povo, e o colhia, e em moinhos o moı́a ou num gral o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia

bolos; o seu sabor era como o de bolos amassados com azeite.
Nm 11:9 Quando, de noite, descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caıá o maná.
Nm 21:5 E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos izestes subir do Egito, para que morramos neste

deserto, onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio deste pão vil.
Jz 9:9 Porém a oliveira lhes respondeu: Deixaria eu o meu óleo, que Deus e os homens em mim prezam, e iria pairar

sobre as árvores?
Jz 9:11 Porém a igueira lhes respondeu: Deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto e iria pairar sobre as árvores?
Jz 9:13 Porém a videira lhes respondeu: Deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, e iria pairar sobre as

árvores?
Sl 12:6 As palavras do SENHOR são palavras puras, prata re inada em cadinho de barro, depurada sete vezes.
Sl 92:10 Porém tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem; derramas sobre mim o óleo fresco.
Sl 110:3 Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo, no dia do teu poder; com santos ornamentos, como o orvalho

emergindo da aurora, serão os teus jovens.
Sl 119:103 Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar! Mais que o mel à minha boca.
Sl 119:140 Purı́ssima é a tua palavra; por isso, o teu servo a estima.
Sl 133:3 E como o orvalho do Hermom, que desce sobre os montes de Sião. Ali, ordena o SENHOR a sua bênção e a vida

para sempre.
Pv 17:27 Quem retém as palavras possui o conhecimento, e o sereno de espıŕito é homem de inteligência.
Ct 1:6 Não olheis para o eu estar morena, porque o sol me queimou. Os ilhos de minha mãe se indignaram contra mim

e me puseram por guarda de vinhas; a vinha, porém, que me pertence, não a guardei.
Ct 7:12 Levantemo-nos cedo de manhã para ir às vinhas; vejamos se lorescem as vides, se se abre a lor, se já brotam as

romeiras; dar-te-ei ali o meu amor.
Is 9:6 Porque um menino nos nasceu, um ilho se nos deu; o governo está sobre os seus ombros; e o seu nome será:

Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Prıńcipe da Paz;
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.
Lm 3:22 As misericórdias do SENHOR são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm im;
Lm 3:23 renovam-se cada manhã. Grande é a tua idelidade.
Ez 1:18 As suas cambotas eram altas, e metiam medo; e, nas quatro rodas, as mesmas eram cheias de olhos ao redor.
Mt 6:34 Portanto, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo; basta ao dia o

seu próprio mal.
Mt 13:31 Outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem

tomou e plantou no seu campo;
Mt 13:32 o qual é menor do que todas as sementes, mas, quando cresce, é maior do que as hortaliças, e torna-se uma

árvore, de modo que as aves do céu vêm e se aninham nos seus ramos.
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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

Lc 2:12 E este vos será o sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada numa manjedoura.
Lc 8:11 Esta é a parábola: A semente é a palavra de Deus.
Jo 3:8 O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes donde vem, nem para onde vai; assim é todo o que é

nascido do Espıŕito.
Jo 5:39 Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testi icam de Mim.
Jo 5:40 Contudo, não quereis vir a Mim para terdes vida.
Jo 6:12 E quando estavam saciados, disse aos Seus discı́pulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se

perca.
Jo 6:27 Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o FIlho do

Homem vos dará; pois a Este o Pai, Deus, marcou com o Seu selo.
Jo 6:31 Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: "Deu-lhes a comer pão do céu."
Jo 6:32 Replicou-lhes , pois, Jesus: Em verdade, em verdade vos digo: Moisés não vos deu o pão do céu, mas Meu Pai vos

dá o verdadeiro pão do céu.
Jo 6:33 Porque o pão de Deus é Aquele que desce do céu e dá vida ao mundo.
Jo 6:34 Então Lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre esse pão.
Jo 6:35 Disse-lhes Jesus: Eu sou o pão da vida; o que vem a Mim de modo algum terá fome, e o que crê em Mim jamais

terá sede.
Jo 6:41 Murmuravam, pois, Dele os judeus, porque dissera: Eu sou o pão que desceu do céu.
Jo 6:42 E diziam: Não é este Jesus, o ilho de José, cujo pai e mãe conhecemos? Como diz agora: Desci do céu?
Jo 6:48 Eu sou o pão da vida
Jo 6:49 Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram.
Jo 6:50 Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra.
Jo 6:51 Eu sou o pão vivo que desceu do céu; se alguém comer desse pão, viverá eternamente; e o pão que Eu darei é a

Minha carne, que Eu darei pela vida do mundo.
Jo 6:57 Assim como o Pai, que vive, Me enviou, e Eu vivo por causa do Pai, também quem de Mim se alimenta viverá por

causa de Mim.
Jo 6:58 Este é o pão que desceu do céu; não é como aquele que os vossos pais comeram, e contudo morreram: quem

come este pão viverá eternamente.
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 8:58 Respondeu-lhes Jesus: Em verdade, em verdade vos digo: Antes que Abraão existisse, Eu sou.
At 1:17 porque ele era contado entre nós e recebeu a sua parte deste ministério.
At 1:25 para tomar o lugar deste ministério e apostolado, do qual Judas se desviou, para ir ao seu próprio lugar.
Rm 6:4 Fomos, pois, sepultados com Ele na Sua morte pelo batismo; para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os

mortos mediante a glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida.
Rm 7:6 Agora, porém, fomos libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, de modo que

servimos em novidade de espirito e não na velhice da letra.
1Co 3:16 Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espı́rito de Deus habita em vós?
1Co 3:17 Se alguém destruir santuário de Deus, Deus o destruirá; pois o santuário de Deus é santo, e isso e o que sois vós.
1Co 6:19 Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espı́rito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus,

e que não sois de vós mesmos?
2Co 1:4 que nos consola em toda a nossa a lição, para podermos consolar os que estiverem em qualquer a lição, por

meio da consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus.
2Co 3:6 o qual também nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, ministros não da letra, mas do

Espı́rito; porque a letra mata; mas o Espı́rito dá vida.
2Co 4:1 Por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi condedida, não desfalecemos;
2Co 6:16 E que acordo há entre o santuário de Deus e os ıd́olos? Pois nós somos santuário do Deus vivo, como disse o

próprio Deus: Habitarei entre eles e andarei entre eles; serei o seu Deus, e eles serão o Meu povo.
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 2:20 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.
Ef 3:4 pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu entendimento do mistério de Cristo,
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Ef 4:16 de quem todo o Corpo, bem ajustado e entrelaçado por meio de toda junta do rico suprimento e por meio da
operação segundo a medida de cada parte, realiza o crescimento do próprio Corpo para a edi icação de si
mesmo em amor.

Ef 6:17 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 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 2:2 para que o coração deles seja confortado, sendo eles entrelaçados em amor para ter toda a riqueza da plena

certeza do entendimento, para ter o pleno conhecimento do mistério de Deus, Cristo,
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
1Tm 1:12 Sou grato Aquele que me fortalece, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou iel, designando-me para o

ministério.
1Tm 3:15 Mas, se eu tardar, escrevo para que saibas como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo,

coluna e base da verdade.
1Tm 4:6 Expondo estas coisas aos irmãos serás bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as palavras da fé e do bom

ensinamento que tens seguido ielmente.
Hb 3:6 Cristo, porém, como Filho, foi iel sobre a Sua casa, a qual casa somos nós, se de fato conservarmos irmes, até o

im, a ousadia e a exultação da esperança.
Hb 4:16 Aproximemo-nos, portanto, con iadamente, junto ao trono da graça, a im de recebermos misericórdia e

acharmos graça para socorro em ocasião oportuna.
Hb 9:3 e, depois do segundo véu, um tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos,
Hb 9:4 tendo um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estavam um vaso

de ouro contendo o maná, a vara de Arão, que loresceu, e as tábuas da aliança,
Ap 2:17 Quem tem ouvidos, ouça o que o Espı́rito diz às igrejas: Ao vencedor, Eu lhe darei do maná escondido, e lhe darei

uma pedrinha branca, e sobre essa pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o
recebe.

Ap 4:6 Havia diante do trono como que um mar de vidro, semelhante a cristal; e no meio do trono e ao redor do trono
havia quatro seres viventes cheios de olhos na frente e atrás.

Ap 4:8 E os quatro seres viventes, tendo cada um deles seis asas, estão cheios de olhos, ao redor e por dentro; e não têm
descanso, nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, Aquele que
era, que é e que há de vir.

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.
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