
Mensagem #4
Falar à rocha para beber do Espírito como a água da vida e cavar o poço para

permitirque o Espírito como a água da vida lua livremente em nós

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.
Ex 17:6 Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe; ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá.

Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel.
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.
Nm 21:16 Dali partiram para Beer; este é o poço do qual disse o SENHOR a Moisés: Ajunta o povo, e lhe darei água.
Nm 21:17 Então, cantou Israel este cântico: Brota, ó poço! Entoai-lhe cânticos!
Nm 21:18 Poço que os prı́ncipes cavaram, que os nobres do povo abriram, com o cetro, com os seus bordões. Do deserto,

partiram para Matana.
Dt 32:18 Olvidaste a Rocha que te gerou; e te esqueceste do Deus que te deu o ser.
2Sm 22:47 Vive o SENHOR, e bendita seja a minha Rocha! Exaltado seja o meu Deus, a Rocha da minha salvação!
Sl 36:8 Fartam-se da abundância da tua casa, e na torrente das tuas delı́cias lhes dás de beber.
Sl 36:9 Pois em ti está o manancial da vida; na tua luz, vemos a luz.
Sl 62:7 De Deus dependem a minha salvação e a minha glória; estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio.
Sl 94:22 Mas o SENHOR é o meu baluarte e o meu Deus, o rochedo em que me abrigo.
Sl 95:1 Vinde, cantemos ao SENHOR, com júbilo, celebremos o Rochedo da nossa salvação.
Ct 2:8 Ouço a voz do meu amado; ei-lo aı ́galgando os montes, pulando sobre os outeiros.
Ct 2:9 O meu amado é semelhante ao gamo ou ao ilho da gazela; eis que está detrás da nossa parede, olhando pelas

janelas, espreitando pelas grades.
Ct 2:14 Pomba minha, que andas pelas fendas dos penhascos, no esconderijo das rochas escarpadas, mostra-me o rosto,

faze-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce, e o teu rosto, amável.
Is 2:5 Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do SENHOR.
Is 32:2 Cada um servirá de esconderijo contra o vento, de refúgio contra a tempestade, de torrentes de águas em

lugares secos e de sombra de grande rocha em terra sedenta.
Zc 13:1 Naquele dia, haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para remover o

pecado e a impureza.
Mt 5:8 Bem-aventurados os puros de coraçao porque verão Deus.
Mt 10:37 Quem ama pai ou mãe mais do que a Mim não é digno de Mim; quem ama ilho ou ilha mais do que a Mim não é

digno de Mim;
Mt 10:38 e quem não toma a sua cruz e segue após Mim não é digno de Mim.
Mt 10:39 Quem acha a sua vida da alma, perdê-la-á; e quem perde a vida da alma por Minha causa, acha-la-á.
Lc 11:34 A lâmpada do corpo é o teu olho. Quando o teu olho for singelo, todo o teu corpo também será repleto de luz;

quando, porém, for mau , também o teu corpo será tenebroso.
Lc 11:35 Vê , pois, que a luz que há em ti não seja trevas.
Lc 11:36 Se, portanto, todo o teu corpo for repleto de luz, sem ter parte alguma tenebrosa, será todo repleto de luz, como

quando a lâmpada te ilumina com o seu resplendor.
Lc 22:42 dizendo: Pai, se queres, afasta de Mim este cálice; todavia, não se faça a Minha vontade, e sim a Tua.
Lc 24:26 Não era necessário que o Cristo sofresse essas coisas e entrasse na Sua glória?
Jo 4:10 Respondeu-lhe Jesus: Se conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz: Dá-Me de beber, tu Lhe terias pedido,

e Ele te teria dado água viva.
Jo 4:11 Disse-Lhe a mulher: Senhor, Tu não tens balde, e o poço é fundo; de onde, pois, tiras essa água viva?
Jo 4:12 Es Tu, porventura, maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus

ilhos e seu gado?
Jo 4:14 aquele, porém, que beber da água que Eu lhe der de modo algum terá sede, para sempre; pelo contrário, a água

que Eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna
Jo 5:26 Pois assim como o Pai tem vida em Si mesmo, assim também deu ao Filho ter vida em Si mesmo;
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Jo 7:37 Ora, no último dia, o grande dia da festa, Jesus levantou-se e clamou, dizendo: Se alguem tem sede, venha a Mim
e beba.

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 19:34 Mas um dos soldados Lhe furou o lado com uma lança, e imediatamente saiu sangue e água.
At 24:16 Por isso também eu me esforço por ter sempre uma consciência sem ofensa para com Deus para com os

homens.
Rm 8:6 Pois a mente posta na carne é morte, mas a mente posta no espıŕito é vida e paz.
Rm 12:2 E não vos conformeis a esta era, mas transformai-vos pela renovação da mente, para que experimenteis qual é a

vontade de Deus, o que é bom, agradável e perfeito.
1Co 10:4 e todos beberam a mesma bebida espiritual; pois bebiam de uma rocha espiritual que os seguia; e a rocha era

Cristo.
1Co 12:13 Pois também em um só Espı́rito todos nós fomos batizados em um só Corpo, quer judeus, quer gregos, quer

escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espı́rito.
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,
Gl 2:19 Pois eu, mediante a lei, morri para a lei, a im de viver para Deus.
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 3:13 Cristo nos redimiu da maldição da lei, tornando-se maldição por nós; porque está escrito: "Maldito todo aquele

que for pendurado em madeiro";
Ef 4:23 e que sejais renovados no espı́rito da vossa mente
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 5:28 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.
Fp 1:8 Pois Deus é minha testemunha, de como tenho saudades de todos vós no entranhável afeto de Cristo Jesus.
Fp 1:19 Pois sei que isso me resultará em salvação pela vossa súplica e pelo suprimento abundante do Espı́rito de Jesus

Cristo,
Fp 2:13 porque é Deus quem opera em vós tanto o querer como o realizar, para o Seu bom prazer.
Fp 3:10 para conhecê-Lo, e o poder da Sua ressurreição, e a comunhão dos Seus sofrimentos, sendo conformado à Sua

morte,
Fp 4:11 Não digo isso por causa da necessidade, pois aprendı́ a viver contente em toda e qualquer situação.
Fp 4:12 Sei estar humilhado e sei ter em abundância; em tudo e em todas as coisas aprendi o segredo, tanto de estar

saciado como de passar fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade.
Fp 4:13 Tudo posso Naquele que me fortalece.
1Tm 1:5 Mas a inalidade da advertência é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé

sem ingimento;
1Tm 1:19 mantendo fé e boa consciência, pois alguns, tendo-as rejeitado, naufragaram na fé;
Hb 7:27 que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer sacrifı́cios a cada dia, primeiro pelos seus

próprios pecados, depois pelos do povo; porque fez isso uma vez por todas, quando ofereceu a Si mesmo.
Hb 9:14 muito mais o sangue de Cristo, que, pelo Espı́rito eterno, Se ofereceu sem mácula Deus, puri icará a nossa

consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo?
Hb 9:26 Pois, neste caso, seria necessário que Ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo; agora,

porém, na consumação das eras, Ele se manifestou, uma vez para sempre, para aniquilar o pecado mediante o
sacrifıćio de Si mesmo.

Hb 9:27 E, assim como aos homens está determinado morrer uma só vez, vindo, depois disso, o juıźo,
Hb 9:28 assim também Cristo, tendo sido oferecido uma vez para sempre a im de levar os pecados de muitos, aparecerá

segunda vez, sem pecado, aos que O aguardam ardentemente, para salvação.
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Hb 10:22 aproximemo-nos do Santo dos Santos com coração sincero, em plena certeza da fé, tendo o coração aspergido
para puri icá-lo de má consciência e o corpo lavado com água pura.

Tg 4:7 Sujeitai-vos, portanto, a Deus; mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós.
1Pe 3:16 fazendo-o , todavia, com mansidão e temor, tendo boa consciencia, de modo que, naquilo em que falam contra

vós, iquem envergonhados os que difamam a vossa boa conduta em Cristo.
1Pe 3:21 a qual, pre igurando o batismo, agora também vos salva, o qual não é a remoção da imundı́cia da carne, mas a

indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo,
1Jo 1:5 E a mensagem que temos ouvido Dele e vos anunciamos é esta: que Deus é luz, e Nele nao há treva alguma.
1Jo 1:7 Mas se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhao uns com os outros, e o sangue de Jesus, Seu

Filho, nos puri ica de todo pecado.
1Jo 1:9 Se confessarmos os nossos pecados, Ele é iel e justo para nos perdoar os pecados e nos puri icar de toda

injustiça.
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 21:6 Disse-me ainda: Elas já se cumpriram. Eu sou o Alfa e o Omega, o Princı́pio e o Fim. Eu , a quem tem sede, darei

de graça da fonte da água da vida.
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 22:1 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.
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.

6 of 6 01/10/2019 22:31


