
Mensagem #6
Cristo tipi icado pela serpente de bronze

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.
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 3:15 Porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu

lhe ferirás o calcanhar.
Ex 30:23 Tu, pois, toma das mais excelentes especiarias: de mirra luida quinhentos siclos, de cinamomo odoroso a

metade, a saber, duzentos e cinqüenta siclos, e de cálamo aromático duzentos e cinqüenta siclos,
Ex 30:24 e de cássia quinhentos siclos, segundo o siclo do santuário, e de azeite de oliveira um him.
Ex 30:25 Disto farás o óleo sagrado para a unção, o perfume composto segundo a arte do perfumista; este será o óleo

sagrado da unção.
Nm 21:4 Então, partiram do monte Hor, pelo caminho do mar Vermelho, a rodear a terra de Edom, porém o povo se

tornou impaciente no caminho.
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.
Nm 21:6 Então, o SENHOR mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo; e morreram muitos do

povo de Israel.
Nm 21:7 Veio o povo a Moisés e disse: Havemos pecado, porque temos falado contra o SENHOR e contra ti; ora ao

SENHOR que tire de nós as serpentes. Então, Moisés orou pelo povo.
Nm 21:8 Disse o SENHOR a Moisés: Faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido

que a mirar viverá.
Nm 21:9 Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste; sendo alguém mordido por alguma serpente, se

olhava para a de bronze, sarava.
Mt 3:2 e dizendo: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus.
Mt 12:34 Raça de vı́boras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Pois da abundância do coração fala a boca.
Mc 1:4 Apareceu João batizando no deserto e pregando batismo de arrependimento para perdão de pecados.
Jo 3:6 O que é nascido da carne é carne; e o que é nascido do Espı́rito é espirito.
Jo 3:14 E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado,
Jo 3:15 para que todo o que Nele crê tenha a vida eterna.
Jo 3:16 Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu ilho unigênito, para que todo o que Nele crê não

pereça, mas tenha a vida eterna.
Jo 3:29 O que tem a noiva é o noivo; mas o amigo do noivo, que está presente e o ouve, muito se alegra por causa da voz

do noivo. Esta minha alegria, pois, está completa.
Jo 3:30 E necessário que Ele cresça e eu diminua.
Jo 3:31 Aquele que vem de cima está acima de todos; aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem

do céu está acima de todos.
Jo 3:32 Aquilo que Ele viu e ouviu disso testi ica; contudo ninguém aceita o Seu testemunho.
Jo 3:33 Quem aceita o Seu testemunho certi ica que Deus é verdadeiro.
Jo 3:34 Pois Aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois Ele não dá o Espı́rito por medida.
Jo 3:35 O Pai ama o Filho, e todas as coisas entregou na Sua mão.
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Jo 3:36 Quem crê no Filho tem a vida eterna; quem, porém, desobedece ao Filho não verá a vida, mas sobre ele
permanece a ira de Deus.

Jo 6:46 Não que alguém tenha visto o Pai, a não ser Aquele que vem de Deus: esse tem visto o Pai.
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 7:37 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 8:28 Disse-lhes, pois, Jesus: Quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que Eu sou, e que nada faço de

Mim mesmo; mas como o Pai Me ensinou, essas coisas Eu falo.
Jo 8:44 Vós sois do vosso pai, o diabo, e quereis fazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princı́pio e não

se irma na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio,
porque é mentiroso e pai da mentira.

Jo 12:24 Em verdade, em verdade vos digo: Se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ica ele só; mas se morrer,
produz muito fruto.

Jo 12:31 Agora é o juı́zo deste mundo; agora o prıńcipe deste mundo será expulso.
Jo 12:32 E Eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a Mim mesmo.
Jo 12:33 Isso dizia signi icando de que gênero de morte estava para morrer.
Jo 12:34 Respondeu-Lhe, pois, a multidão: Nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre; e como dizes

Tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem?
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.
At 14:15 e dizendo: Varões, por que fazeis isso? Nós também somos homens sujeitos aos mesmos sentimentos que vós, e

vos anunciamos o evangelho para que destas coisas vãs vos volteis ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e
tudo o que há neles;

At 26:20 mas anunciei primeiramente aos que estão em Damasco, e também em Jerusalém, e por toda a região da Judéia,
e aos gentios, que se arrependessem e se voltassem para Deus, praticando obras dignas de arrependimento.

Rm 7:11 Mas o pecado, aproveitando a oportunidade proporcionada pelo madamento, me enganou e, por meio dele, me
matou.

Rm 7:17 Agora, portanto, já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim.
Rm 7:20 Mas, se faço o que não quero, já não sou eu quem atua, e sim o pecado que habita em mim.
Rm 8:3 Pois o que era impossı́vel 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 8:4 a im de que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o

espı́rito.
Rm 8:9 Vós, porém, não estais na carne, mas no espı́rito, se, de fato, o Espıŕito de Deus habita em vós. Mas se alguém

não tem o Espı́rito de Cristo, esse não é Dele.
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 Espıŕito 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 3:21 Portanto, ninguém se glorie nos homens; porque tudo é vosso:
1Co 3:22 seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as

futuras, tudo é vosso
1Co 3:23 e vós, de Cristo, e Cristo, de Deus.
1Co 15:454
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 3:17 Ora, o Senhor é o Espirito; e, onde está o Espı́rito do Senhor, aı ́há liberdade.
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 Espı́rito
2Co 5:21 Aquele que não conheceu pecado, ele O fez pecado por nós, para que Nele nos tornássemos justiça de Deus.
2Co 11:2 Pois sinto ciúmes de vós com ciúme de Deus; porque vos desposei com um só esposo a im de vos apresentar

como virgem pura a Cristo.
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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.

Gl 4:19 meus ilhos, por quem, de novo, sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós;
Ef 2:1 E vós, estando mortos nas vossas ofensas e pecados,
Ef 2:5 e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo,-- pela graça sois salvos,
Fp 1:19 Pois sei que isso me resultará em salvação pela vossa súplica e pelo suprimento abundante do Espı́rito de Jesus

Cristo,
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.
1Ts 1:9 Pois eles mesmos anunciam, a nosso respeito, de que maneira foi a nossa entrada no vosso meio, e como,

deixando os ı́dolos, vos convertestes a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro
1Ts 3:5 Por isso, não podendo mais suportá-lo, enviei Timóteo para saber a respeito da vossa fé, receando que o

tentador tivesse vos tentado e o nosso labor tivesse sido em vão.
1Tm 2:14 e Adão não foi enganado, mas a mulher, tendo sido enganada, caiu em transgressão.
1Tm 4:1 Mas o Espı́rito diz expressamente que, em tempos vindouros, alguns se afastarão da fé, dando ouvidos a

espı́ritos enganadores e a ensinos de demônios.
Hb 2:14 Visto, portanto, que os ilhos compartilham de sangue e carne, igualmente Ele também participou dos mesmos,

para que, por meio da morte, destruı́sse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo,
Hb 4:15 Porque não temos um Sumo Sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas um que, como

nós, foi tentado em tudo, mas sem pecado.
1Pe 2:24 carregando Ele mesmo em Seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os

pecados, vivamos para a justiça; pelas Suas feridas fostes curados.
2Pe 3:17 Vós, portanto, amados, já que sabeis essas coisas de antemão, icai atentos, para não acontecer que, arrastados

pelo erro de pessoas sem princı́pios, venhais a cair da vossa própria irmeza;
1Jo 3:10 Nisto são manifestos os ilhos de Deus e os ilhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não é de Deus,

nem aquele que não ama seu irmão.
Ap 2:5 Lembra-te, pois, de onde caı́ste, arrepende-te e pratica as primeiras obras; senão, venho a ti e removerei do seu

lugar o teu candelabro, a não ser que te arrependas.
Ap 2:16 Portanto, arrepende-te; senão venho a a ti sem demora e guerrearei contra eles com a espada da Minha boca.
Ap 2:21 Dei-lhe tempo para que se arrependesse, mas ela não quer arrepender-se da sua fornicação.
Ap 2:22 Eis que a lanço numa cama, e em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das

obras dela;
Ap 3:3 Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. E, se não vigiares virei como ladrão, e

não saberás de modo algum em que hora virei sobre ti.
Ap 3:19 Eu repreendo e disciplino a todos quantos amo: sê, pois, zeloso e arrepende-te.
Ap 12:9 E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, aquele que engana toda a terra

habitada; foi lançado à terra, e os seus anjos foram lançados com ele.
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 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 19:19 E vi a besta e os reis da terra, com os seus exércitos, reunidos para guerrearem contra Aquele que estava

montado no cavalo e contra o Seu exército.
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Ap 19:20 Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que havia realizado os sinais diante dela, com os quais
enganou os que receberam a marca da besta e os que adoravam a sua imagem. Os dois foram lançados vivos
dentro do lago de fogo que arde com enxofre.

Ap 19:21 Os demais foram mortos com a espada que saia da boca Daquele que estava montado no cavalo; e todas as aves
se fartaram com a carne deles.

Ap 20:1 E vi um anjo descer do céu; tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente.
Ap 20:2 Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o Diabo e Satanás, e o prendeu por mil anos
Ap 20:3 e o lançou no abismo, e fechou e selou o abismo sobre ele, para que não enganasse mais as nações até se

completarem os mil anos; depois disso é necessário que ele seja solto por pouco tempo.
Ap 20:7 Quando, porém, se completarem os mil anos, Satanás será solto da sua prisão
Ap 20:8 e sairá para enganar as nações que há nos quatro cantos da terra, Gogue e Magogue, a im de reuni-las para a

guerra. O número delas é como a areia do mar.
Ap 20:9 E marcharam sobre a superfı́cie da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada; mas do céu

desceu fogo e as devorou.
Ap 20:10 E o diabo, que as enganava, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde estavam a besta e o falso

profeta; e serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos.
Ap 21:1 Vi novo céu e nova terra; pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe.
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 21:9 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,
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