


"Deus não é homem para que minta, 
nem filho de homem para que se arrependa. 

Acaso ele fala, e deixa de agir? 
Acaso promete, e deixa de cumprir?”

Números 23:19



1 – A maior

"Mas Deus assim cumpriu o que já dantes 
pela boca de todos os seus profetas 
havia anunciado: que o Cristo havia de padecer. 
Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam 
apagados os vossos pecados, e venham, assim, 
os tempos do refrigério pela presença do Senhor. 
E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos 
foi pregado.

Atos 3:18-20 - ARC



1 – A maior
O qual convém que o céu contenha 
até aos tempos da restauração de tudo, 
dos quais Deus falou pela boca de todos 
os seus santos profetas, desde o princípio. 
Porque Moisés disse: O Senhor, 
vosso Deus, levantará dentre vossos irmãos 
um profeta semelhante a mim; a ele ouvireis 
em tudo quanto vos disser. 
E acontecerá que toda alma que não escutar 
esse profeta será exterminada dentre o povo.

Atos 3:21-23 - ARC



"E todos os profetas, desde Samuel, todos quantos 
depois falaram, também anunciaram estes dias.  

Vós sois os filhos dos profetas e do concerto 
que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: 
Na tua descendência serão benditas todas 
as famílias da terra. 
Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro 
o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse, 
e vos desviasse, a cada um, das vossas maldades.

Atos 3:24-26 - ARC

1 – A maior



"Pois a visão aguarda um tempo designado; ela fala 
do fim, e não falhará. Ainda que se demore, espere-a; 
porque ela certamente virá e não se atrasará".

Habacuque 2:3

1 – A maior



Pois vocês não receberam um espírito que 
os escravize para novamente temer, mas 
receberam o Espírito que os adota como 
filhos, por meio do qual clamamos: "Aba, Pai".

Romanos 8:15

2 – A pessoal



2 – A pessoal

O choro pode persistir uma noite, 
mas de manhã irrompe a alegria.

Salmo 30:5b



Outro anjo, que trazia um incensário de ouro, 
aproximou-se e se colocou de pé junto ao altar. A ele 
foi dado muito incenso para oferecer com as 
orações de todos os santos sobre o altar de ouro 
diante do trono. 
E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça 
do incenso juntamente com as orações dos santos.

Apocalipse 8:3-4

3 – A futura



3 – A futura

Registra, tu mesmo, o meu lamento; 
recolhe as minhas lágrimas em teu odre; 
acaso não estão anotadas em teu livro?

Salmo 56:8 – NVI 

Tu observas atentamente cada movimento 
meu nas noites de insônia. 
Cada lágrima foi registrada em teu livro, 
cada dor transcrita em teus registros

Salmo 56:8 - A Mensagem


