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A BOA MENSAGEM SEGUNDO 

MATEUS 
 

MAT 1. 
1 O livro da genealogia de Jesus Cristo1, Fi-
lho de Davi2, filho de Abraão3: 
2 Abraão gerou Isaque; Isaque gerou Jacó; 
Jacó gerou Judá e os seus irmãos4; 
3 E Judá gerou Perez e Zerá, de Tamar; e 
Perez gerou Esrom; e Esrom gerou Arão; 
4 E Arão gerou Aminadabe; e Aminadabe 
gerou Naassom; e Naassom gerou Salmom; 
5 E Salmom gerou Boaz, de Raabe; e Boaz 
gerou Obede, de Rute; e Obede gerou Jessé; 
6 E Jessé gerou o rei Davi; e o rei Davi ge-
rou Salomão, da que era de Urias; 
7 E Salomão gerou Roboão; e Roboão ge-
rou Abias; e Abias gerou Asa; 
8 E Asa gerou Josafá; e Josafá gerou Jorão; 
e Jorão gerou Uzias; 
9 E Uzias gerou Jotão; e Jotão gerou Acaz; 
e Acaz gerou Ezequias; 

                                                 
1   Χριστός (Christos): Ungido em grego, o 

mesmo que Messias em hebraico. 
2   A Davi havia sido dada a promessa de que o 

seu filho reinaria sobre Israel, por isso observa-
mos que por todo o Novo Testamento é enfati-
zado de que ele nasceu na cidade de Davi, Be-
lém, e é chamado de Filho de Davi, segundo a 
carne. Se ele não fosse o descendente de Davi 
não poderia ter sido o Messias. (Veja Jeremias 
23:5; Ezequiel 37:24). Quando alguém o chama 
de “Filho de Davi” o reconhece como o Salva-
dor prometido, o Messias. 

3   A Abraão fora dada a promessa de que os 
seus descendentes seriam tão numerosos quanto 
incontáveis são as estrelas do céu e a areia do 
mar. Essa profecia se cumpriu em Jesus Cristo, 
descendente de Abraão, pela fé no qual qualquer 
pessoa se torna em “Filho de Abraão” espiritual 
(Romanos 4:18).  

4  Os filhos de Jacó (Israel) eram em número de 
doze, que frequentemente são chamados de “Fi-
lhos de Israel”, “Povo de Israel”, “israelitas”, ou 
somente “Israel”. A linhagem de Jesus passa por 
Judá, e por isso ele é mencionado nesta passa-
gem. 

10 E Ezequias gerou Manassés; e Manassés 
gerou Amom; e Amom gerou Josias; 
11 E Josias gerou Jeconias e os seus irmãos 
na época da deportação babilônica. 
12 E após a deportação babilônica, Jeconias 
gerou Salatiel; e Salatiel gerou Zorobabel; 
13 E Zorobabel gerou Abiúde; e Abiúde ge-
rou Eliaquim; e Eliaquim gerou Azor; 
14 E Azor gerou Sadoque; e Sadoque gerou 
Aquim; e Aquim gerou Eliúde; 
15 E Eliúde gerou Eleazar; e Eleazar gerou 
Matã; e Matã gerou Jacó; 
16 E Jacó gerou José, o marido de Maria, 
da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. 
17 De maneira que todas as gerações, desde 
Abraão até Davi, foram catorze gerações; e, 
de Davi até à deportação babilônica, catorze 
gerações; e, desde a deportação babilônica 
até o Cristo, catorze gerações. 
18 Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi as-
sim: estando sua mãe, Maria, desposada5 
com José, antes de coabitarem, ela achou-se 
ter concebido no ventre pelo Espírito Santo. 
19 José, seu marido, no entanto, sendo jus-
to, não querendo expô-la em público, inten-
cionou despedi-la secretamente. 
20 Enquanto refletia sobre essas questões, 
eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em 
sonho, dizendo: “José, Filho de Davi, não 

                                                 
5   Uma pessoa desposada (mnēsteuō), segundo 

o Velho Testamento, já havia assumido o com-
promisso de casamento, mas ainda não convivia 
com o parceiro. A convivência conjugal era 
permitida somente após o casamento (gameo). 
No caso de Maria, pelo fato de estar grávida 
após o mnēsteuō, se tivesse cometido adultério 
na cidade, ambos os adúlteros teriam que ser 
apedrejados. Se tivesse acontecido no campo, 
somente o homem teria que ser apedrejado. Ao 
que tudo indica, José julgou a segunda hipótese 
ter acontecido e não teria casado com a adúltera. 
Deus lhe revelou que a gravidez aconteceu pelo 
Espírito Santo, e por isso deveria casar com ela 
(Veja Deuteronômio 22:23-24).  
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temas receber Maria, tua esposa, porque o 
que nela foi concebido é do Espírito Santo.  
21 E ela dará à luz a um filho, e chamarás o 
seu nome de Jesus, porque ele salvará o seu 
povo dos seus pecados.  
22 Tudo isso, pois, aconteceu para se cum-
prir o que fora proferido pelo Senhor, por in-
termédio do profeta, dizendo: 
23 ‘Eis que a virgem conceberá e dará à 
luz a um filho, e chamarão o seu nome de 
Emanuel’6, traduzido isto é: ‘Deus conos-
co’”. 
24 Despertando, pois, José do sono, agiu 
conforme o anjo do Senhor lhe ordenara, e 
recebeu sua esposa. 
25 Mas não teve relações com ela até que 
desse à luz o seu filho primogênito, e cha-
mou o seu nome de Jesus. 

MAT 2. 
1 Ora, tendo Jesus nascido em Belém da 
Judeia, nos dias do rei Herodes7, eis que 
chegaram astrônomos do Levante8 para Je-
rusalém, dizendo: 
2 “Onde está o recém-nascido rei dos ju-
deus? Porque vimos a sua estrela no Levante 
e viemos adorá-lo”. 
3 Ouvindo isso o rei Herodes, ficou alarma-
do, e com ele toda a Jerusalém. 

                                                 
6   Isaías 7:14. 
7   Vários líderes políticos romanos são mencio-

nados no Novo Testamento com o nome de He-
rodes. O Herodes mencionado nessa passagem é 
o chamado “rei Herodes”; o senado romano con-
feriu-lhe o título de “rei dos judeus”. Ele reinou 
em Israel de 40 a.C. até 4 d.C. Herodes realizou 
vários grandes projetos, entre eles a construção 
do porto de Cesareia, em Jerusalém um palácio 
para si mesmo e a reconstrução da fortaleza An-
tônia, e maior projeto de todos, a reconstrução 
do templo em Jerusalém. Ele foi muito cruel e 
isso é demonstrado pela matança em Belém. Ele 
tinha vários filhos que deveriam assumir o go-
verno após ele e não poderia ser tolerado um ou-
tro “rei dos judeus”, como os astrônomos cha-
maram Jesus. O próximo “Herodes” se encontra 
em Mateus 2:22. 

8   Levante é o sol nascente, portanto o Leste. 

4 E, convocando todos os arquissacerdotes9 
e escribas10 do povo, informou-se deles onde 
havia de nascer o Cristo. 
5 E disseram-lhe: “Em Belém da Judeia, 
porque está escrito da seguinte maneira pelo 
profeta: 
6 ‘Mas tu Belém, terra de Judá, não és de 
modo algum a menor entre os governantes 
de Judá, porque de ti sairá o Líder que 
apascentará o meu povo de Israel’11“. 
7 Então Herodes, chamando os astrônomos 
em particular, informou-se minuciosamente 
quanto à época da aparição da estrela. 
8 E, enviando-os para Belém, disse: “Ide e 
procurai cuidadosamente pelo menino, e, tão 
logo o encontrardes, trazei notícias, para que 
eu também possa ir adorá-lo”. 
9 Tendo eles, pois, ouvido o rei, partiram. E 
eis que a estrela, que haviam visto no Le-
vante, os precedia até chegar e parar por so-
bre o lugar em que se encontrava o menino.  
10 E, vendo a estrela, regozijaram-se com 
alegria extremamente grande12. 

                                                 
9   ἀρχιερεύς (arkiereus): arke = o que está pri-

meiro, e iereus = sacerdote; o arke grego equiva-
le ao nosso „arce-“ ou „arqui-“, muito usado 
como prefixo. Os arquissacerdotes eram da des-
cendência de Aarão e estavam à frente das ques-
tões religiosas em Israel. 

10   Γραµµατεύς (grammateus): escritor, secretá-
rio. Homem estudioso da Lei de Moisés que in-
terpretava as questões mais profundas e abran-
gentes. 

11   Miquéias 5:2. 
12  Após a purificação de Maria, José, Maria e 

Jesus foram até Jerusalém fazer a oferta pelo 
primogênito; de Jerusalém retornaram para Na-
zaré. Jesus, portanto, foi adorado pelos sábios 
em Nazaré e já não estava mais em Belém por 
ocasião da mortandade. (Veja Lucas 2:22 e 29) 
O tempo de uma mulher ser considerada imun-
da, após o parto de um menino, era de sete dias; 
no oitavo dia acontecia a circuncisão do menino; 
depois disso havia um período de 30 dias de pu-
rificação da mãe pelo menino (Levítico 12:1-8); 
após esses, no mínimo 38 dias, ela tinha que 
oferecer uma oferta em Jerusalém. A partir de 
uns 50 dias de idade, Jesus foi morar em Nazaré. 
Herodes mandou matar os meninos de Belém de 
dois anos e abaixo pelo fato da estrela ter apare-
cido tanto tempo atrás. Quando Jesus foi adora-
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11 E, entrando na casa, encontraram o me-
nino, com Maria, sua mãe, e, prostrando-se, 
o adoraram. E, abrindo os seus tesouros, de-
ram-lhe presentes: ouro, e incenso e mirra. 
12 Mas, sendo alertados por Deus em sonho 
para não retornar para Herodes, regressaram 
ao seu país por outra rota. 
13 Tendo, pois, eles partido, eis que um an-
jo do Senhor aparece em sonho a José, di-
zendo: “Levanta-te, toma o menino e sua 
mãe, e foge para o Egito, e lá permanece até 
te avisar, porque Herodes procurará o meni-
no para matá-lo”. 
14 E, levantando-se, tomou o menino e sua 
mãe, durante a noite, e partiu para o Egito. 
15 E lá permaneceu até a morte de Herodes, 
para que se cumprisse o que foi proferido 
pelo Senhor por intermédio do profeta, di-
zendo: “Do Egito chamei o meu filho”  13. 
16 Herodes, então, percebendo que os as-
trônomos haviam-no ludibriado, enfureceu-
se tremendamente, e mandou eliminar todos 
os meninos de Belém e seus arredores, de 
dois anos e abaixo, de acordo com a época a 
respeito da qual se informara minuciosa-
mente com os astrônomos.  
17 Então se cumpriu o que foi proferido pe-
lo profeta Jeremias, que disse: 
18 “Ouviu-se uma voz em Ramá, lamenta-
ção, e choro, e grande pranto: Raquel cho-
rando os seus filhos, não querendo ser con-
solada, porque já não existem”14. 
19 Tendo, pois, Herodes morrido, eis que 
um anjo do Senhor aparece em sonho a José, 
no Egito, dizendo: 
20 “Levanta-te, toma o menino e sua mãe, e 
vai para a terra de Israel, porque já morre-
ram os que têm atentado contra a vida do 
menino”. 
21 Levantando-se, pois, tomou o menino e 
sua mãe, e foi para a terra de Israel. 
22 Mas, ouvindo que Arquelau15 reinava na 
Judeia, no lugar de seu pai Herodes, temeu ir 

                                                       
do pelos sábios ele já pode ter tido quase dois 
anos de idade. 

13   Oséias 11:1. 
14   Jeremias 31:15. 
15  Arquelau, conhecido pela impressão nas mo-

edas “Herodes o Etnarca”, foi o filho mais velho 

para lá, e, sendo alertado por Deus em so-
nho, desviou-se para as regiões da Galileia. 
23 E, vindo, foi morar numa cidade chama-
da Nazaré, para se cumprir o que foi proferi-
do16 pelos profetas, que seria chamado de 
Nazareno. 

MAT 3. 
1 Ora, naqueles dias aparece João Batista, 
proclamando no deserto da Judeia, 
2 E dizendo: “Arrependei-vos, porque o 
Reino dos Céus está próximo!”. 
3 Porque este é aquele do qual foi falado pe-
lo profeta Isaías, dizendo: “Voz clamando no 
deserto: ‘Preparai o caminho do SENHOR. 
Fazei retas as suas veredas!’ 17“. 
4 Esse João, pois, usava roupade pelos de 
camelo, e usava cinto de couro em torno de 
sua cintura, e seu alimento consistia em ga-
fanhotos e mel silvestre. 
5 E dirigia-se a ele Jerusalém, e toda a Ju-
deia, e toda a região ao redor do Jordão, 
6 E eram por ele batizados no Jordão18, con-
fessando os seus pecados. 

                                                       
do “rei Herodes” e foi deposto.por ter ofendido 
os judeus. José, mesmo sendo um homem de 
Deus, temeu Arquelau, a fim das profecias se-
rem cumpridas e Jesus ter sido criado em Naza-
ré. 

16   É importante notar a palavra “proferido” e 
não “escrito”. Não temos o relato escrito no VT, 
mas Mateus sabia que havia sido falado, e por 
mais de um profeta. Veja situação semelhante 
para Mateus 27:9-10. 

17   Isaías 40:3; Marcos 1:3; Lucas 3:4-6; João 
1:23. 

18   O Jordão é um rio que corre do norte para o 
sul, abaixo do nível do mar, que formava parte 
da fronteira leste da Galileia, Samaria e Judeia. 
A água do rio passa pelo lago da Galileia e após 
percorrer pouco mais de 100 km desemboca no 
Mar Morto (também conhecido como Mar de 
Sal), o lugar mais baixo da terra – cerca de 420 
metros abaixo do nível do mar. 
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7 Vendo, pois, muitos dos fariseus19 e dos 
saduceus20 virem ao seu batismo, disse-lhes: 

                                                 
19   Φαρισαιος (farisaios): seita separatista religi-

osa judaica, em número de 6000 na época de Jo-
sefo. Enfatizava exageradamente a observação 
de ritos religiosos externos, mas deixava de ob-
servar os valores espirituais. Acreditava na exis-
tência de espíritos e vida pós-morte. Foi dura-
mente criticada por Jesus pela sua hipocrisia e 
na sua quase totalidade eram fortes opositores 
de Jesus. O apóstolo Paulo era fariseu antes de 
sua conversão.  

20  Σαδδουκαιος (Saddoukaios): “os justos”; sei-
ta religiosa que aceitava somente a Lei escrita, 
negava a ressurreição do corpo, a imortalidade 
da alma, e a existência de espíritos e anjos. Na 
época da condenação de Jesus e no início da 
igreja Cristã estavam no poder religioso, político 
e judicial em Israel. Quando se encontravam na 
oposição a Jesus muitas vezes se juntavam aos 
fariseus. Jesus também por diversas vezes men-
ciona e repreende os dois grupos juntos. 

“Cria de víboras21! Quem vos alertou para 
fugirdes da ira vindoura? 
8 Produzi, pois, frutos compatíveis com o 
arrependimento!  
9 E não penseis em dizer em vós mesmos: 
‘Temos Abraão por pai’. Pois digo-vos que 
Deus é capaz de gerar filhos a Abraão a par-
tir destas pedras. 
10 E agora o machado já está dirigido à raiz 
das árvores; toda árvore, pois, que não pro-
duz fruto bom é cortada e lançada no fogo22.  
11 Eu, de fato, vos batizo em água, para o 
arrependimento, mas depois de mim vem al-
guém que é mais poderoso que eu, de quem 
não sou digno de carregar os calçados. Eles 
os batizará no Espírito Santo e no fogo. 

                                                 
21   Serpente venenosa, de cabeça triangular, que 

atinge 50 a 60 cm, e prefere os locais pedrego-
sos e ensolarados. “Cria de víboras” repetido 
três vezes em Mateus e uma, em Lucas (Mateus 
12:34 e Mat 23:33; Lucas 3:7). 

22  Mateus 7:19; Lucas 3:9. 

 

 
O “crivo” era uma pá semelhante à da foto.        Foto: Bible Picture Gallery 
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12 Seu crivo23 está na sua mão e ele limpa-
rá completamente a sua eira, e recolherá o 
seu trigo no celeiro, mas a palha queimará 
em fogo inextinguível24”. 
13 Então Jesus vai da Galileia para o Jor-
dão, até João, para ser batizado por ele. 
14 Mas João o contrariava, dizendo: “Eu é 
que tenho necessidade de ser batizado por ti, 
e agora tu te diriges a mim?!”. 
15 Respondendo, pois, Jesus disse-lhe: 
“Consente-o por agora, porque assim nos 
convém cumprir toda a justiça”. Então ele o 
consentiu. 
16 E, batizado Jesus, subiu imediatamente 
da água, e eis que os Céus se lhe abriram, e 
viu o Espírito de Deus descendo como pom-
ba e pousando sobre ele. 
17 E eis que veio uma voz dos Céus, dizen-
do: “Este é o meu Filho amado, em quem 
me comprazo”25. 

MAT 4. 
1 A seguir foi Jesus conduzido pelo Espírito 
para o deserto, para ser tentado pelo Diabo. 
2 E, após ter jejuado durante quarenta dias e 
quarenta noites, sentiu fome. 
3 E, aproximando-se dele o tentador, disse: 
“Caso sejas o Filho de Deus, fala para que 
estas pedras se tornem pães!”. 
4 Mas ele, respondendo, disse: “Está es-
crito: ‘Não só de pão viverá o homem, mas 
de toda a palavra que procede da boca de 
Deus’26”. 
5 Logo o Diabo o conduz à cidade santa, e o 
coloca sobre o pináculo do templo, 
6 E lhe diz: “Caso sejas o Filho de Deus, 
atira-te para baixo, porque está escrito: ‘Ele 
dará ordens aos seus anjos a teu respeito, 

                                                 
23   Crivo: pá de madeira, que separa o trigo do 

joio e outras impurezas (confira na foto). 
24   Que não pode ser apagado. 
25   II Pedro 1:17; Mateus 3:17; 17:5; Marcos 

1:11; 9:7; Lucas 3:22; 9:35. 
26   Deuteronômio 8:3; Lucas 4:4; Lucas não in-

clui as palavras “que procede da boca”. Sendo 
que Lucas usa o termo “palavra” indica que ci-
tou da LXX, bem como Mateus, já que não faz 
parte do Texto Massorético atual. 

que te sustentarão nas suas mãos, para que 
o teu pé jamais resvale em alguma 
dra’27“. 
7 Disse-lhe Jesus: “Também está escrito: 
‘Não tentarás o SENHOR teu Deus’28“. 
8 Novamente o Diabo o leva a um monte 
muito alto, e lhe mostra todos os reinos do 
mundo e a sua glória, 
9 E lhe diz: “Tudo isto te daria se, prostra-
do, me adorasses”. 
10 E então Jesus lhe diz: “Retira-te, Sata-
nás! Porque está escrito: ‘Ao SENHOR teu 
Deus adorarás, e somente a ele servirás’29”.  
11 E assim o Diabo o deixa. E eis que vie-
ram anjos e o serviam. 
12 Ouvindo, pois, Jesus que João havia sido 
preso, retornou para a Galileia, 
13 E, deixando Nazaré, foi morar em Ca-
farnaum, cidade lacustre30, nas divisas de 
Zebulom e Naftali, 
14 Para que se cumprisse o que foi proferi-
do por intermédio do profeta Isaías, que dis-
se: 
15 “A terra de Zebulom, e a terra de Nafta-
li, o caminho do lago, além do Jordão, Gali-
leia dos gentios, 
16 O povo que se assentava em trevas viu 
grande luz, e sobre os que estavam assenta-
dos na região e na sombra da morte, acen-
deu-se grande luz’31”. 
17 Desde então começou Jesus a proclamar 
e a dizer: “Arrependei-vos, porque o Reino 
dos Céus está próximo!”. 
18 E Jesus, caminhando à beira do lago da 
Galileia, viu dois irmãos: Simão, chamado 
Pedro, e André, seu irmão, lançando a rede 
ao lago, pois eram pescadores. 
19 E ele lhes diz: “Vinde após mim, e eu 
vos farei pescadores de homens!”. 

                                                 
27   Salmos 91:11-12; Lucas 4:11. 
28   Deuteronômio 6:16; Lucas 4:12. 
29  A citação é um mosaico de Deuteronômio 

6:13, 10:20 e 26:10; Por isso não há discrepân-
cia no fato de Lucas ter a ordem das palavras al-
teradas (Lucas 4:8). 

30   Παραθαλάσσιος (parathalassios): à beira do 
lago (ou do mar), portanto lacustre = relativo a 
lago. 

31   Isaías 9:1-2. 
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20 Eles, pois, imediatamente, deixando as 
redes, seguiram-no. 
21 E, prosseguindo dali, viu outros dois ir-
mãos, Tiago, o de Zebedeu, e João, seu ir-
mão, no barco, com Zebedeu, seu pai, re-
mendando as suas redes. E os chamou. 
22 Eles, pois, imediatamente, deixando o 
barco e seu pai, seguiram-no. 
23 E Jesus percorria toda a Galileia, ensi-
nando nas sinagogas32 deles, e proclamando 
a Boa Mensagem do reino, e curando toda 
moléstia e toda debilidade entre o povo. 
24 E sua fama alcançou toda a Síria. E tra-
ziam-lhe todos os que passavam mal de di-
versas moléstias e tormentos, e endemoni-
nhados, e lunáticos33, e paralíticos. E ele os 
curava. 
25 E seguiam-no grandes multidões da Ga-
lileia, e de Decápolis, e de Jerusalém, e da 
Judeia, e dalém do Jordão. 

MAT 5. 
1 Vendo, pois, as multidões, subiu a um 
monte. E, assentando-se, aproximaram-se 
dele os seus discípulos. 
2 E, abrindo a sua boca, ensinava-os, dizen-
do: 
3 “Bem-aventurados34 os pobres em espíri-
to, porque deles é o Reino dos Céus. 
4 Bem-aventurados os que pranteiam, por-
que eles serão consolados. 
5 Bem-aventurados os mansos, porque eles 
herdarão a terra. 

                                                 
32   συναγωγή (sunagoge): sun = junto e ago = 

trazer; lugar de reunião dos judeus e prosélitos 
onde se ensinava a Lei de Moisés. Em Tiago 2:2 
temos a única menção nas epístolas. Em Apoca-
lipse 3:9 é usada para descrever a sinagoga de 
Satanás. 

33   σεληνιαζοµενους (seleniazomenous): pessoa 
cuja saúde é influenciada pelas fases da Lua. A 
palavra aparece duas vezes, ambas em Mateus 
(Mateus 17:15; neste caso a pessoa estava en-
demoninhada). 

34   µακάριος (makarios): supremamente abenço-
ado; bem-aventurado: felizardo, muito sortudo, 
afortunado, avantajado, o que tem a felicidade 
do Céu. 

6 Bem-aventurados os que têm fome e sede 
de justiça, porque eles serão saciados. 
7 Bem-aventurados os misericordiosos, por-
que eles serão tratados com misericórdia. 
8 Bem-aventurados os puros de coração, 
porque eles verão a Deus. 
9 Bem-aventurados os pacificadores, porque 
eles serão chamados de Filhos de Deus. 
10 Bem-aventurados os perseguidos devido 
à justiça, porque deles é o Reino dos Céus. 
11 Bem-aventurados sois vós, quando vos 
insultarem, e perseguirem, e mentindo, vos 
atribuírem todo tipo de maldade, por minha 
causa. 
12 Regozijai-vos e exultai35, porque a vossa 
recompensa será grande nos Céus, porque 
assim perseguiram os profetas que vos pre-
cederam. 
13 Vós sois o sal da Terra. Se, porém, o sal 
se tornar insípido36, com que se salgará? 
Não serve para nada, a não ser para ser jo-
gado fora e ser pisado pelas pessoas.  
14 Vós sois a luz do mundo. Não é possível 
esconder uma cidade situada sobre um mon-
te; 
15 Nem os que acendem uma lâmpada a co-
locam debaixo de uma vasilha37, antes, sobre 
um castiçal, e brilha para todos os que estão 
na casa. 
16 Assim brilhe a vossa luz diante das pes-
soas, para que vejam as vossas boas obras e 
glorifiquem vosso Pai que está nos Céus. 

                                                 
35  ἀγαλλιάω (agalliaō): literalmente: “saltar re-

petidas vezes”; figuradamente: “dar saltos de fe-
licidade”. O nosso verbo “exultar” etimologi-
camente tem o mesmo significado: “lat. exulto 
por exsulto,as,ávi,átum,áre 'saltar, pular, exultar 
de alegria, estar cheio de ardor'; ver sai- e 
salt(i)- ” (HOUAISS). O verbo, portanto, sem-
pre foi traduzido por “exultar”. Temos ainda o 
substantivo da mesma raiz: “ἀγαλλίασις (agal-
liasis); esse sempre foi traduzido por “exulta-
ção”. As duas palavras nunca foram usadas para 
descrever outra palavra grega. 

36   O sal perde o seu sabor quando misturado 
com outros produtos ou impurezas. O açúcar, 
misturado ao sal, anula o sabor do sal. 

37   Módios é uma medida seca de cerca de 9 li-
tros. Nesse texto se trata do vasilhame que com-
porta a medida; uma lata. 
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4 E lhes diz: “É permitido se fazer o bem ou 
o mal aos sábados? Salvar a vida ou destruí-
la?”. Eles, no entanto, permaneciam calados. 
5 E, olhando ao redor para eles com indig-
nação, aborrecido pela dureza de seus cora-
ções, diz ao homem: “Estende a tua mão!”. 
E ele a estendeu. E a sua mão foi reconstitu-
ída, perfeita como a outra. 
6 E os fariseus, saindo, logo deliberavam 
em conselho contra ele, com os herodianos, 
em como o matariam. 
7 Mas Jesus retirou-se com os seus discípu-
los para o lago. E uma grande multidão o 
seguia da Galileia, e da Judeia, 
8 E de Jerusalém, e da Idumeia, e dalém do 
Jordão, e dos arredores de Tiro e Sídon, uma 
grande multidão, ouvindo falar de tudo que 
fazia, vieram ter com ele. 
9 E pediu aos seus discípulos que tivessem 
sempre um barquinho preparado para ele, 
devido à multidão, para que não o apertas-
sem. 
10 Porque curava muitos, a tal ponto que o 
pressionavam para tocá-lo todos quantos ti-
nham flagelos. 
11 E os espíritos imundos, quando o viam, 
prostravam-se diante dele e gritavam, dizen-
do: “Tu és o Filho de Deus!”, 
12 Mas admoestava-os fortemente, para que 
não o tornassem manifesto. 
13 E ele sobe a um monte e chama para 
perto os que ele queria. E eles foram até ele. 
14 E ele indicou Doze para que estivessem 
com ele, e para que os enviasse a pregar, 
15 E ter autoridade para curar as moléstias 
e expulsar os demônios: 
16 Mas a Simão deu o nome de Pedro; 
17 E a Tiago, o de Zebedeu, e João, o irmão 
de Tiago, aos quais pôs o nome de Boaner-
ges, isto é: “Filhos do trovão”; 
18 E André, e Filipe, e Bartolomeu, e Ma-
teus, e Tomé, e Tiago, o de Alfeu, e Tadeu, 
e Simão, o cananeu, 
19 E Judas Iscariotes, o qual também o 
traiu. E chegam a uma casa. 
20 E novamente se ajunta uma multidão, de 
maneira que eles nem podiam comer pão. 

21 E, quando os seus208 ouviram isso, fo-
ram para levá-lo à força, porque diziam: 
“Está delirando!”. 
22 E os escribas, que haviam descido de Je-
rusalém, diziam: “Ele tem o Belzebu209 e pe-
lo principal dos demônios expulsa os demô-
nios”. 
23 E, chamando-os para perto, falou-lhes 
em parábolas: “Como pode Satanás expulsar 
Satanás? 
24 Mas, se um reino for dividido em si 
mesmo, tal reino não pode subsistir. 
25 E, se uma casa for dividida em si mes-
ma, tal casa não pode subsistir. 
26 Portanto, se Satanás se tem levantado 
contra si mesmo e está dividido, não pode 
subsistir, contudo chegou ao fim. 
27 Ninguém pode entrar na casa do forte e 
saquear os seus bens, a não ser que amarre 
primeiro o forte, e então saqueará a sua casa. 
28 Com certeza vos digo que todos os pe-
cados serão perdoados aos filhos dos ho-
mens, e todas as blasfêmias com que tive-
rem blasfemado. 
29 Se, porém, alguém blasfemar contra o 
Espírito Santo, jamais tem perdão pelas eras, 
mas será exposto à condenação eterna”. 
30 Porque diziam: “Tem espírito imundo”. 

                                                 
208  “... os seus ...”. podem ter sido os vizinhos e 

amigos. Aparentemente, por não terem tido su-
cesso, mais tarde (v. 31) os irmãos e a mãe de 
Jesus fazem uma segunda investida de impedi-lo 
a continuar com o seu chamado. A impressão 
que se tem é que “os seus, os irmãos e sua mãe” 
ainda não haviam compreendido quem ele era. 
Principalmente porque ele diz: “aquele que fizer 
a vontade de Deus, esse é meu irmão, e minha 
irmã, e mãe”, Jesus demonstra que os discípulos 
agora estavam mais próximos do que seus ami-
gos, vizinhos e a própria família, inclusive a 
mãe, que ainda não faziam a vontade de Deus 
perfeitamente. José não é mencionado, prova-
velmente já falecido. Frequentemente as pessoas 
mais próximas recuam do obreiro quando esse é 
acusado de estar operando as obras de Satanás. 

209  Belzebu: senhor da mosca; uma deidade pagã, 
aos quais os Judeus atribuíam a supremacia en-
tre os espíritos maus. 
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31 Vêm, então, os seus irmãos e a sua mãe, 
e, parados de fora, enviaram alguém a ele, 
para chamá-lo. 
32 E a multidão estava assentada ao seu re-
dor, e lhe disseram: “Vê que a tua mãe e os 
teus irmãos, de fora, te procuram”. 
33 Mas ele lhes atendeu, dizendo: “Quem é 
a minha mãe e quem são os meus irmãos?”. 
34 E, olhando ao redor, para os que esta-
vam assentados ao seu redor, diz: “Eis a mi-
nha mãe e os meus irmãos! 
35 Porque, aquele que fizer a vontade de 
Deus, esse é meu irmão, e minha irmã, e 
mãe”. 

MAR 4. 
1 E novamente começou a ensinar à beira 
do lago. E ajuntou-se a ele uma grande mul-
tidão, a ponto de ele entrar num barco e nele 
se assentar sobre o lago. E toda a multidão 
estava junto ao lago, na terra. 
2 E ensinava-lhes muitas verdades em pará-
bolas e dizia-lhes no seu ensinamento: 
3 “Ouvi! Eis que um semeador saiu a seme-
ar. 
4 E aconteceu que, no semear, parte de fato 
caiu à beira do caminho, e as aves do céu vi-
eram e a comeram. 
5 Outra, no entanto, caiu no rochoso, onde 
não havia muito solo. E logo brotou, por não 
haver profundidade de solo. 
6 Nascendo, porém, o Sol, foi queimada. E, 
por não ter raiz, murchou. 
7 Ainda outra caiu entre os espinhos. E os 
espinhos cresceram e sufocaram-na, e não 
produziu fruto. 
8 Mas outra caiu no solo bom, e produzia 
fruto, que cresceu, e aumentou, e produzia: 
uma a cem, outra a sessenta e ainda outra a 
cem por um”. 
9 E disse-lhes: “Quem tem ouvidos para 
ouvir ouça!”. 
10 Quando, pois, esteve só, os que estavam 
ao seu redor, com os Doze, perguntaram-lhe 
a respeito da parábola. 
11 E dizia-lhes: “A vós têm sido dado co-
nhecer o mistério do Reino de Deus, a eles, 

no entanto, aos de fora, tudo isso é transmi-
tido em parábolas, 
12 Para que 'vendo, vejam, mas não enxer-
guem. E, ouvindo, ouçam, mas não compre-
endam, para que não se convertam e lhes 
sejam perdoados’210 os pecados”. 
13 E ele lhes diz: “Não compreendestes es-
ta parábola? Como, então, compreendereis 
todas as outras parábolas? 
14 O semeador semeia a Palavra. 
15 Esses, no entanto, são os que estão à 
beira do caminho onde a Palavra é semeada, 
mas quando a ouvem, logo vem Satanás e ti-
ra a Palavra que foi semeada nos seus cora-
ções. 
16 Semelhantemente também são os que fo-
ram semeados sobre solo rochoso, os quais, 
quando ouvem a Palavra, logo a recebem 
com alegria, 
17 Mas não têm raiz em si mesmos, antes 
são passageiros. Depois, sobrevindo tribula-
ção ou perseguição, devido à Palavra, logo 
se escandalizam. 
18 E as que foram semeadas entre os espi-
nhos são os que ouvem a Palavra, 
19 Mas, introduzindo-se os as preocupações 
desta era, e a delusão da riqueza, e as cobi-
ças pelas coisas restantes, sufocam a Pala-
vra, e torna-se infrutífero. 
20 Mas os que foram semeados sobre solo 
bom, são os que ouvem a Palavra e a rece-
bem, e produzem frutos: um a trinta, outro a 
sessenta e outro a cem por um”. 
21 E disse-lhes: “Porventura a lâmpada é 
trazida para ser colocada debaixo da vasi-
lha211, ou debaixo do sofá, e não para ser co-
locada sobre um castiçal? 
22 Porque não há nada oculto que não se 
tornará manifesto, e não há nada secreto, a 
não ser para que se torne manifesto. 
23 Se alguém tem ouvidos para ouvir, ou-
ça!”. 

                                                 
210  Isaías 6:9-10; Mateus 13:14-15; Lucas 8:10; 

João 12:40; Atos 28:26-27. 
211  Módios é uma medida seca de cerca de 9 li-

tros. Nesse texto se trata do vasilhame que com-
porta a medida; uma lata. 
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24 E dizia-lhes: “Prestai atenção ao que ou-
vis! Com a medida que medirdes serão me-
didos, e a vós que estais ouvindo ainda se 
acrescentará. 
25 Caso, pois, alguém possua algo, a esse 
será dado. Mas ao que não possui, até o que 
possui será tomado dele”. 
26 E dizia-lhes: “O Reino de Deus é como 
se uma pessoa lançasse semente no solo. 
27 E vai dormir e se levanta noite e dia, e a 
semente brota e cresce, e ele nem sabe co-
mo. 
28 Por si mesmo, pois, o solo produz fruto: 
primeiro as folhas, depois a espiga e por fim 
o cereal maduro na espiga. 
29 Quando, pois, o fruto está maduro, logo 
se aplica a foice, porque chegou a ceifa”. 
30 E dizia: “A que assemelharemos o Reino 
de Deus, ou com que parábola o compara-
remos? 
31 A um grão de mostarda, que, quando 
semeado sobre o solo, é a menor de todas as 
sementes sobre a Terra, 
32 Mas, quando semeado, cresce, e se torna 
maior do que todos os arbustos, e chega a ter 
galhos grandes, a ponto de as aves do céu 
poderem empoleirar-se debaixo de sua som-
bra”. 
33 E por intermédio de muitas parábolas 
semelhantes falava-lhes a Palavra, segundo 
podiam ouvir. 
34 Sem parábola, porém, não lhes falava, 
mas, quando estavam a sós, expunha tudo 
aos seus discípulos. 
35 No mesmo dia, chegando o anoitecer, 
disse-lhes: “Passemos para o outro lado”. 
36 E, tendo despedido a multidão, recebe-
ram-no, do jeito que estava, no barco. Havia 
com ele, no entanto, também outros barqui-
nhos. 
37 E levanta-se um temporal com vento 
fortíssimo, e as ondas batiam para dentro do 
barco, a ponto de já estar se enchendo. 
38 Mas ele estava na popa, dormindo numa 
almofada. E eles o acordam e lhe dizem: 
“Mestre, não te preocupa que estamos pere-
cendo?”. 

39 E, despertando, repreendeu o vento e 
disse ao lago: “Sossega, acalma-te!”. E ces-
sou o vento, e fez-se grande bonança. 
40 E disse-lhes: “Por que estais assim teme-
rosos? Como não tendes fé?”. 
41 E ficaram atemorizados com grande te-
mor, e diziam uns aos outros: “Quem, pois, 
é este que até o vento e o lago o dão ouvi-
dos?”. 

MAR 5. 
1 E chegaram ao outro lado do lago, até a 
terra dos gadarenos. 
2 E, descendo ele do barco, logo confron-
tou-o, das sepulturas, um homem com espí-
rito imundo, 
3 Que tinha sua morada nas sepulturas, e 
ninguém podia prendê-lo, nem mesmo com 
correntes. 
4 Porque ele muitas vezes havia sido preso 
com grilhões e algemas212, mas ele estourou 
os grilhões e despedaçou as algemas, e nin-
guém podia amansá-lo. 
5 E continuamente, noite e dia, estava nos 
montes e nos túmulos, gritando e se ferindo 
com pedras. 
6 Avistando ele, porém, Jesus de longe, cor-
reu e prostrou-se diante dele, 
7 E, gritando em alta voz, disse: “O que te-
nho eu contigo, Jesus, Filho do Deus, o Su-
premo? Conjuro-te diante de Deus que não 
me atormentes”. 
8 Porque ele lhe dizia: “Sai deste homem, 
espírito imundo!”. 
9 E perguntava-lhe: “Qual é o teu nome?”. 
E ele respondeu, dizendo: “Legião213 é o 
meu nome, porque somos muitos!”. 
10 E implorava-lhe muito para que não os 
enviasse para fora daquela região. 
11 Havia, porém, ali, próximo aos montes, 
uma grande manada de porcos pastando. 

                                                 
212  Πέδαις (pedais): cadeias usadas para prender 

os pés. 
213  Legião = unidade de milícia comandada por 

um coronel. Uma legião = 6000 soldados. 
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procuraram-no entre os parentes e entre os 
conhecidos. 
45 Mas, não tendo-o encontrado, 
retornaram para Jerusalém, à sua procura. 
46 E aconteceu, após três dias, que o 
encontraram no templo, sentado no meio dos 
mestres, tanto ouvindo-os quanto dirigindo-
lhes perguntas. 
47 E todos que o ouviam ficavam 
impressionados com o seu conhecimento e 
com as suas respostas. 
48 E, vendo-o, ficaram surpresos, e disse-
lhe a sua mãe: “Filho, por que nos fizeste 
isto? Eis que teu pai e eu te procuramos 
angustiados!”. 
49 E ele disse-lhes: “Por que procurastes 
por mim? Não sabíeis que devo estar no que 
é do meu Pai?” 
50 Mas eles não entenderam a palavra que 
lhes falou. 
51 E desceu com eles, e foi para Nazaré, e 
era-lhes submisso. E sua mãe guardava 
todas essas palavras no seu coração. 
52 E Jesus crescia em sabedoria, e 
maturidade, e graça para com Deus e as 
pessoas. 

LUC 3.  
1 Ora, no décimo quinto ano do império de 
Tibério César, sendo Pôncio Pilatos 
governador da Judeia, Herodes, o tetrarca da 
Galileia, e seu irmão Filipe, o tetrarca da 
Itureia e da região de Tracônites, e Lisânias, 
o tetrarca de Abilene, 
2 Durante o arquissacerdócio de Anás e 
Caifás, veio a Palavra de Deus a João, o 
filho de Zacarias, no deserto. 
3 E percorreu toda a região ao redor do 
Jordão, proclamando o batismo do 
arrependimento para a remissão dos 
pecados, 
4 Conforme está escrito no livro das 
palavras do profeta Isaías, dizendo: “Voz 
clamando no deserto: ‘Preparai o caminho 
do SENHOR. Fazei retas as suas veredas! 

5 Toda ravina274 será aterrada, e todo 
monte e todo morro serão nivelados, e as 
curvas serão endireitadas, e os caminhos 
esburacados serão pavimentados275. 
6 E toda a carne verá a salvação de 
Deus’276”. 
7 Dizia então às multidões que vinham para 
ser batizadas por ele: “Cria de víboras! 
Quem vos alertou para fugirdes da ira 
vindoura!? 
8 Produzi, pois, frutos compatíveis com o 
arrependimento! E não comeceis a dizer em 
vós mesmos: ‘Temos Abraão por pai’. Pois 
digo-vos que Deus é capaz de gerar filhos a 
Abraão a partir destas pedras. 
9 E agora o machado já está dirigido à raiz 
das árvores; toda árvore, pois, que não 
produz fruto bom é cortada e lançada no 
fogo” 277. 
10 E as multidões lhe perguntavam, 
dizendo: “E agora, o que faremos?!”, 
11 E, respondendo, disse-lhes: “Aquele que 
tiver duas túnicas dá ao que não tem. E 
aquele que tiver mantimentos faça o 
mesmo”. 
12 Vieram, pois, também os cobradores de 
impostos para serem batizados e disseram 
para ele: “Mestre, o que faremos?”. 
13 E ele disse-lhes: “Não exijais nada além 
do que vos é determinado”. 
14 Também os soldados perguntaram-lhe, 
dizendo: “E nós, o que faremos?”. E ele 
disse-lhes: “Não intimideis ninguém, nem 
façais falsa acusação, e contentai-vos com o 
vosso soldo”. 
15 Estando, porém, o povo na expectativa, 
e ponderando todos nos seus corações, com 

                                                 
274  Depressão no solo produzida pelo trabalho 

erosivo de águas de escoamento (HOUAISS). 
275  Na vinda de uma autoridade, as estradas eram 

preparadas. Nesta passagem as estradas são 
simbólicas das atitudes erradas das pessoas, que 
precisavam ser corrigidas pela pregação de João 
Batista, na vinda do Rei dos reis, o Senhor Jesus 
Cristo. 

276  Isaías 40:3-5; Mateus 3:3; Marcos 1:3; Lucas 
3:4-6; João 1:23. 

277  Mateus 3:10; Mateus 7:19. 
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respeito a João, se ele poderia ou não ser o 
Cristo, 
16 João respondeu a todos, dizendo: “Eu, 
de fato, vos batizo em água, mas vem al-
guém que é mais poderoso que eu, de quem 
não sou digno de desatar as correias de seus 
calçados. Ele vos batizará no Espírito Santo 
e no fogo. 
17 Seu crivo278 está na sua mão e ele limpa-
rá completamente a sua eira, e recolherá o 
trigo no seu celeiro, mas a palha queimará 
em fogo inextinguível279”. 
18 Disse-lhes ainda muitas outras verdades, 
falando com eles e anunciando a Boa Men-
sagem ao povo. 
19 Mas Herodes o Tetrarca, sendo recrimi-
nado por ele quanto a Heródias, esposa de 
seu irmão Filipe, e referente a todos os ma-
les que Herodes praticara, 
20 Acrescentou a tudo isso o de prender Jo-
ão na prisão. 
21 Aconteceu, pois, que, quando todo o po-
vo estava sendo batizado, que também Jesus 
foi batizado e, ao orar, abriu-se o Céu, 
22  E o Espírito Santo desceu em forma 
corpórea, como pomba, sobre ele, e veio 
uma voz do Céu, dizendo: “Tu és o meu Fi-
lho amado; em ti me comprazo!"280. 
23 E Jesus mesmo, começando, tinha cerca 
de trinta anos, sendo, como se supunha, fi-
lho de José, de Eli, 
24 De Matate, de Levi, de Melqui, de Jan-
na, de José, 
25 De Matatias, de Amós, de Naum, de Es-
li, de Nagai, 
26 De Maate, de Matatias, de Semei, de Jo-
sé, de Judá, 
27 De Joanã, de Resá, de Zorobabel, de Sa-
latiel, de Neri, 
28 De Melqui, de Adi, de Cosã, de Elmodã, 
de Er, 
29 De Josué, de Eliézer, de Jorim, de Mata-
te, de Levi, 

                                                 
278  Crivo: pá se madeira que separa o trigo do 

joio e outras impurezas. 
279 Que não pode ser apagado. 
280  Mateus 3:17; 17:5; Marcos 1:11; 9:7; Lucas 

9:35; II Pedro 1:17. 

30 De Simeão, de Judá, de José, de Jonã, de 
Eliaquim, 
31 De Meleá, de Mená, de Matatá, de Natã, 
de Davi, 
32 De Jessé, de Obede, de Boaz, de Sal-
mão, de Naassom, 
33 De Aminadabe, de Arão, de Esrom, de 
Perez, de Judá, 
34 De Jacó, de Isaque, de Abraão, de Terá, 
de Nacor, 
35 De Serugue, de Ragaú, de Falegue, de 
Éber, de Salá, 
36 De Cainã, de Arfaxade, de Sem, de Noé, 
de Lameque, 
37 De Matusalém, de Enoque, de Jarede, de 
Maleleel, de Cainã, 
38 De Enos, de Sete, de Adão, de Deus. 

LUC 4.  
1 Jesus, pois, cheio do Espírito Santo, retor-
nou do Jordão, e era conduzido pelo Espírito 
para o deserto, 
2 Sendo tentado pelo Diabo durante quaren-
ta dias. E não comeu nada nesses dias. E, 
após terem findos esses, sentiu fome. 
3 E o Diabo lhe disse: “Caso sejas o Filho 
de Deus, fala a esta pedra para que se torne 
pão”. 
4 E respondeu-lhe Jesus, dizendo: “Está es-
crito: ‘Não só de pão viverá o homem, mas 
de toda a palavra de Deus’281”. 
5 E, conduzindo-o a um alto monte, o Diabo 
mostrou-lhe, num instante de tempo, todos 
os reinos do mundo. 
6 E o Diabo disse-lhe: “Eu te darei toda esta 
autoridade e a sua glória, porque me foi con-
fiada, e a qualquer que desejar outorgá-la. 
7 Se tu, pois, adorares diante de mim, tudo 
será teu”. 
8 E, respondendo-lhe Jesus, disse: “Retira-
te para trás de mim, Satanás! Porque está es-

                                                 
281   Deuteronômio 8:3; Lucas 4:4; Lucas não 

inclui as palavras “que procede da boca”. Sendo 
que Lucas usa o termo “palavra” indica que ci-
tou da LXX, bem como Mateus, já que não faz 
parte do Texto Massorético atual. 
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crito: ‘Adorarás ao SENHOR teu Deus e 
somente a ele servirás’282”. 
9 E levou-o para Jerusalém, e colocou-o so-
bre o pináculo do templo, e disse-lhe: “Caso 
sejas o Filho de Deus, atira-te daqui para 
baixo, 
10 Porque está escrito: “Ele dará ordens 
aos seus anjos a teu respeito, para que te 
guardem, 
11 E que te sustentem nas suas mãos, para 
que o teu pé jamais resvale em alguma pe-
dra283”. 
12 E, respondendo, disse-lhe Jesus: “Foi di-
to: ‘Não tentarás o SENHOR teu Deus’284”. 
13 E, tendo concluído toda a tentação, o 
Diabo ausentou-se dele por algum tempo. 
14 E Jesus retornou no poder do Espírito 
para a Galileia. E a notícia a seu respeito es-
palhou-se por toda a região ao redor. 
15 E ele ensinava nas sinagogas deles, sen-
do glorificado por todos. 
16 E veio a Nazaré, onde fora criado, e, se-
gundo o seu costume, entrou na sinagoga, no 
dia do sábado, e levantou-se para ler. 
17 E foi-lhe entregue o livro do profeta Isa-
ías. E, tendo desenrolado o livro, achou a 
passagem na qual estava escrito: 
18 “O Espírito do SENHOR está sobre 
mim, porque me ungiu para anunciar a Boa 
Mensagem aos pobres285; enviou-me para 
curar os magoados de coração, proclamar 
remissão aos cativos e a restauração da vis-
ta aos cegos, pôr em liberdade os oprimi-
dos, 
19 E para proclamar o ano aceitável do 
SENHOR”286. 
20 E, tendo enrolado o livro e entregue ao 
assistente, assentou-se. E os olhos de todos 
na sinagoga estavam voltados para ele. 
21 Começou então a dizer-lhes: “Hoje se 
cumpriu esta Escritura aos vossos ouvidos”. 

                                                 
282 A citação é um mosaico de Deuteronômio 

6:13, 10:20 e 26:10; Por isso não há discrepân-
cia no fato de Mateus ter a ordem das palavras 
alteradas (Mateus 4:10). 

283  Salmos 91:11-12; Mateus 4:6. 
284  Deuteronômio 6:16; Mateus 4:7. 
285  Mateus 11:5. 
286  Isaías 61:1-2. 

22 E todos testemunhavam dele, e maravi-
lhavam-se das palavras de graça que proce-
diam de sua boca, e diziam: “Não é este o fi-
lho de José?”. 
23 E ele disse-lhes: “Certamente me direis 
esta parábola: ‘Médico, cura-te a ti mesmo! 
O que ouvimos ter sido realizado em Cafar-
naum, faze-o também aqui na tua pátria”. 
24 Mas ele disse: “Com certeza digo-vos 
que não há profeta que seja bem-recebido na 
sua pátria. 
25 Na verdade digo-vos ainda: havia muitas 
viúvas nos dias de Elias em Israel, quando o 
céu ficou fechado por três anos e seis meses, 
na época em que houve uma grande fome 
sobre toda a Terra, 
26 E a nenhuma delas foi Elias enviado, a 
não ser a uma mulher viúva de Sarepta, em 
Sídon. 
27 E havia em Israel muitos leprosos na 
época do profeta Eliseu, e nenhum deles foi 
purificado, a não ser a Naamã, o sírio”. 
28 E todos na sinagoga, ouvindo isso, se 
encheram de fúria.287 
29 E, levantando-se, expulsaram-no da ci-
dade, e conduziram-no a uma penha no 
monte, sobre o qual foi construída a sua ci-
dade, para precipitá-lo dali. 
30 Mas ele, passando pelo meio deles, foi 
embora. 
31 E desceu a Cafarnaum, cidade da Gali-
leia, e estava ensinando-os aos sábados. 
32 E se maravilhavam do seu ensinamento, 
porque a sua palavra tinha autoridade. 
33 E havia uma pessoa na sinagoga possuí-
da por um espírito de demônio imundo, que 
gritava em alta voz, 
34 Dizendo: “Ah! O que temos nós contigo, 
Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? 
Sei quem és: o Santo de Deus!”. 
35 E Jesus repreendeu-o, dizendo: “Cala-te, 
e sai dele!”. E, tendo-o derrubado no meio 
deles, o demônio saiu dele, não tendo-lhe 
causado nenhum ferimento. 

                                                 
287  Jesus compara a sua recepção na sua pátria 

com a recepção de outros profetas do passado 
por estrangeiros. Os seus compatriotas não gos-
taram. 
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36 E sobreveio estupefação sobre todos, e 
falaram uns aos outros, dizendo: “Que pala-
vra é essa, pois com autoridade e poder ele 
manda os espíritos imundos, e eles se reti-
ram!?”. 
37 E divulgava-se a sua fama por todo o lu-
gar daquela região. 
38 E, levantando-se da sinagoga, entrou na 
casa de Simão. E a sogra de Simão encon-
trava-se acometida por uma febre alta. E ro-
garam-lhe a seu favor. 
39 E, inclinando-se a ela, ele repreendeu a 
febre, e essa a deixou. E, levantando-se 
imediatamente, ela os servia. 
40 E, ao pôr do sol, todos quantos tinham 
enfermos de diversas moléstias levavam-nos 
a ele, e, impondo as mãos em cada um deles, 
curava-os. 
41  E de muitos também saíam os demô-
nios, gritando e dizendo: “Tu és o Cristo, o 
Filho de Deus!”. E, repreendendo-os, não 
permitia que falassem, porque sabiam que 
ele era o Cristo. 
42 Fazendo-se, pois, dia, saiu, foi para um 
lugar desabitado, e as multidões o procura-
vam, e foram até ele, e tentavam impedi-lo 
de retirar-se deles. 
43 Ele, porém, disse-lhes: “É necessário 
que eu anuncie também às outras cidades a 
Boa Mensagem do Reino de Deus, porque 
para isso fui enviado”. 
44 E estava proclamando nas sinagogas da 
Galileia. 

LUC 5.  
1 Aconteceu, pois, que, ao apertá-lo a mul-
tidão para ouvir a Palavra de Deus, ele esta-
va parado à margem do lago de Genesaré, 
2 E viu dois barcos parados à margem do 
lago, mas os pescadores haviam desembar-
cado deles e estavam lavando as redes. 
3  Entrando, pois, num dos barcos, que per-
tencia a Simão, pediu-lhe que o afastasse um 
pouco da terra. E, tendo-se assentado, ensi-
nava as multidões a partir do barco. 
4 Quando, porém, terminou de falar, disse a 
Simão: “Veleja para o profundo, e lançai as 
vossas redes para um arrastão”.  

5 E, respondendo Simão, disse-lhe: “Mes-
tre, trabalhamos durante a noite toda sem 
pegar nada; com base na tua palavra, porém, 
lançarei a rede”. 
6 E, tendo procedido assim, pegaram uma 
grande quantidade de peixes, e a sua rede se 
rompia. 
7 E sinalizaram aos sócios que estavam no 
outro barco para virem ajudá-los. E vieram, 
e encheram ambos os barcos, a ponto de eles 
começarem a afundar. 
8 À vista disso, Simão Pedro prostrou-se 
aos joelhos de Jesus, dizendo: “Retira-te de 
mim, Senhor, porque sou homem pecador!”. 
9 Porque o assombro se apoderara dele e de 
todos os que estavam com ele, diante do ar-
rastão de peixes que haviam feito, 
10 E igualmente também de Tiago e João, 
filhos de Zebedeu, que eram sócios de Si-
mão. Jesus, porém, disse a Simão: “Não te-
mas! A partir de agora estarás pescando ho-
mens!”. 
11 E, tendo levado os barcos à terra, lar-
gando tudo, seguiram-no. 
12 E aconteceu que, ao estar ele numa das 
cidades, eis que um homem coberto de le-
pra, vendo Jesus, prostrou-se sobre o rosto e 
implorou-lhe, dizendo: “Senhor, se quiseres, 
podes purificar-me!”. 
13 E, estendendo a mão, toca-o, dizendo: 
“Quero! Sê purificado!”. E imediatamente a 
lepra desapareceu dele. 
14 E ele ordenou-lhe que não falasse nada a 
ninguém. “Antes vai, apresenta-te ao sacer-
dote, e oferece pela tua purificação, como 
Moisés ordenou, como testemunho para 
eles”. 
15 Divulgava-se, porém, ainda mais a pala-
vra a seu respeito. E ajuntavam-se grandes 
multidões para ouvir e serem por ele curadas 
de suas enfermidades. 
16 Ele, porém, se retirava para lugares de-
sabitados e orava. 
17 E aconteceu, num destes dias em que es-
tava ensinando, que havia fariseus e mestres 
da Lei assentados, que haviam vindo de to-
dos os povoados da Galileia, e da Judeia, e 
de Jerusalém. E o poder do Senhor estava 
presente para curá-los. 
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segunda vez no ventre de sua mãe e nas-
cer?”. 
5 Respondeu Jesus: “Com certeza, com cer-
teza te digo: a não ser que alguém nasça da 
água e do Espírito, não pode entrar no Reino 
de Deus. 
6 O que é nascido da carne é carne, e o que 
é nascido do Espírito é espírito. 
7 Não te surpreendas em eu te haver dito: ‘É 
necessário nascerdes do alto’. 
8 O vento sopra onde quer, e ouves o seu 
zunido, mas não sabes de onde vem, nem 
para onde vai. Assim é todo aquele nascido 
do Espírito”. 
9 Nicodemos atendeu e disse-lhe: “Como 
pode suceder isso?”. 
10 Jesus respondeu e disse-lhe: “Tu és o 
mestre de Israel e não compreendes isso? 
11 Com certeza, com certeza te digo que fa-
lamos daquilo que temos conhecimento, e 
testemunhamos daquilo que temos visto, 
mas não aceitais o nosso testemunho. 
12 Se vos falei das realidades supraterrâ-
neas e não acreditastes, como acreditareis se 
vos falar das sobrecelestes? 
13 E ninguém subiu ao Céu, a não ser aque-
le que desceu do Céu, o Filho do Homem, 
que está no Céu. 
14 E assim como Moisés levantou a serpen-
te no deserto, do mesmo modo é necessário 
que seja levantado o Filho do Homem, 
15 A fim de que todo aquele que nele crê 
não pereça, mas tenha vida eterna. 
16 Porque Deus amou ao mundo de tal ma-
neira que deu o seu Filho unigênito, para 
que todo aquele que nele crê não pereça, 
mas tenha vida eterna. 
17 Porque Deus não enviou o seu Filho ao 
mundo para que julgasse o mundo, mas para 
que o mundo fosse salvo por intermédio de-
le. 
18 Quem nele tem crido não é julgado. Mas 
aquele que não tem crido já foi julgado, por-
que não creu no nome do unigênito Filho de 
Deus. 
19 Este, pois, é o juízo: que a luz veio ao 
mundo, mas as pessoas preferiram antes as 
trevas do que a luz, porque as suas obras 
eram perversas. 

20 Porque todo aquele que pratica a perver-
sidade odeia a luz e não se aproxima da luz, 
a fim de que suas obras não sejam recrimi-
nadas. 
21 Mas aquele que pratica a verdade se 
aproxima da luz, a fim de que suas obras se 
tornem evidentes, visto terem sido pratica-
das em Deus”. 
22 Depois disso foi Jesus com os seus dis-
cípulos à terra da Judeia, e permaneceu ali 
com eles, e batizava. 
23 E também João batizava em Enom, pró-
ximo de Salim, porque havia ali muitas 
águas, e vinham para ser batizados. 
24 Porque João ainda não havia sido lança-
do na prisão. 
25 Surgiu então uma discussão entre os dis-
cípulos de João e os judeus a respeito da pu-
rificação. 
26 E vieram a João e lhe disseram: “Rabi, 
aquele que estava contigo além do Jordão, 
do qual testemunhaste, eis que está batizan-
do, e todos se dirigem a ele!”. 
27 João respondeu e disse: “Uma pessoa 
não pode receber nada a não ser que lhe seja 
dado do Céu. 
28 Vós mesmos testificais de mim que eu 
disse: ‘Eu não sou o Cristo, mas fui enviado 
diante dele’. 
29 Aquele que possui a noiva é o noivo, 
mas o amigo do noivo, que está ao seu lado 
e o ouve, se alegra profundamente com a 
voz do noivo. Esta minha alegria se cum-
priu. 
30 É necessário que ele cresça, eu, no en-
tanto, que diminua. 
31 Aquele que vem do alto está acima de 
todos. Aquele que vem da Terra é da Terra e 
fala do que é da Terra. Aquele que vem do 
Céu está acima de todos, 
32 E testifica daquilo que viu e ouviu, mas 
ninguém aceita o seu testemunho. 
33 Aquele que aceitou o seu testemunho, 
certifica de que Deus é verdadeiro. 
34 Porque aquele a quem Deus enviou fala 
as palavras de Deus, porque Deus não dá o 
Espírito por medida. 
35 O Pai ama o Filho e entregou tudo em 
sua mão. 
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36 Quem crê no Filho tem vida eterna, 
aquele, porém, que não crê no Filho não ve-
rá a vida, mas a ira de Deus permanece so-
bre ele”. 

JOÃO 4.  
1 Quando, então, o Senhor tomou conheci-
mento de que os fariseus ouviram que Jesus 
fazia e batizava mais discípulos do que João 
2 (ainda que Jesus mesmo não batizava, 
contudo os seus discípulos), 
3 Deixou a Judeia e retornou novamente pa-
ra a Galileia. 
4 Era-lhe, pois, necessário atravessar pela 
Samaria. 
5 Ele chega, então, a uma cidade da Sama-
ria, chamada Sicar, próximo ao sítio que Ja-
có dera a seu filho José. 
6 Havia, pois, ali o Poço de Jacó. Jesus, 
agora, cansado da viagem, assentou-se assim 
junto ao poço. Era em torno da sexta380 hora. 
7 Chega uma mulher de Samaria para tirar 
água. Jesus lhe diz: “Dá-me de beber!” 
8 (Porque os seus discípulos haviam ido à 
cidade para comprar alimento). 
9 Diz-lhe, pois, a mulher samaritana: “Co-
mo tu, sendo judeu, me pedes de beber a 
mim, sendo eu uma mulher samaritana?” 
(Porque os judeus não se relacionam com os 
samaritanos). 
10 Jesus respondeu e disse-lhe: “Se conhe-
cesses a dádiva de Deus, e quem é que te 
diz: ‘Dá-me de beber!’, terias lhe pedido, e 
ele te teria dado água vivente”. 
11 A mulher lhe diz: “Senhor, tu não tens 
balde, e o poço é fundo, de onde então tens a 
água vivente? 
12  Por acaso és tu maior que o nosso pai 
Jacó, que nos deu este poço, do qual ele 
mesmo bebeu, e os seus filhos, e o seu ga-
do?”. 
13 Jesus respondeu e disse-lhe: “Quem be-
ber desta água voltará a ter sede, 
14 Aquele, porém, que beber da água que 
eu lhe der jamais terá sede para sempre, mas 
a água que eu lhe der se transformará nele 

                                                 
380  Meio-dia, no nosso horário. 

numa nascente de água jorrando para vida 
eterna”. 
15 A mulher lhe diz: “Senhor, dá-me desta 
água, para que não volte a ter sede nem pre-
cise vir aqui para puxá-la”. 
16 Jesus lhe diz: “Vai, chama o teu marido 
e volta para cá”.  
17 Respondeu a mulher e disse: “Não tenho 
marido”. Jesus lhe diz: “Disseste correta-
mente: ‘Não tenho marido’, 
18 Porque tiveste cinco maridos, e aquele 
que tens agora não é teu marido, nisto falas-
te a verdade”. 
19 A mulher lhe diz: “Senhor, percebo que 
és profeta! 
20 Nossos pais adoravam neste monte, mas 
vós dizeis que Jerusalém é o lugar onde se 
deve adorar”. 
21 Jesus lhe diz: “Mulher, acredita-me que 
vem a hora em que adorareis ao Pai nem 
neste monte, nem em Jerusalém. 
22 Adorais o que não conheceis, mas nós 
adoramos o que conhecemos, porque a sal-
vação é proveniente dos judeus. 
23 Mas vem a hora, e já é, quando os ver-
dadeiros adoradores adorarão ao Pai em es-
pírito e em verdade. E são esses os que o Pai 
procura para adorá-lo. 
24 Deus é Espírito, e aqueles que o adoram, 
devem adorar em espírito e em verdade”. 
25 A mulher lhe diz: “Eu sei que virá o 
Messias, o qual é chamado Cristo. Quando 
esse vier, ele nos comunicará tudo”. 
26 Jesus lhe diz: “Sou eu, aquele que está 
falando contigo”. 
27 E, enquanto isso, chegaram os seus dis-
cípulos e se surpreenderam de ele estar fa-
lando com uma mulher. Ninguém, porém, 
disse: “O que estás fazendo?” ou “Por que 
estás falando com ela?”. 
28 A mulher, então, deixou o seu jarro e foi 
embora para a cidade e diz às pessoas: 
29 “Vinde ver um homem que me disse tu-
do quanto tenho feito! Seria ele, por acaso, o 
Cristo?”. 
30 Saíram, pois, da cidade e foram até ele. 
31 Enquanto isso, pois, pediram-lhe os dis-
cípulos, dizendo: “Rabi, come!”. 
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32 Mas ele disse-lhes: “Tenho alimento pa-
ra comer que não conheceis”. 
33 Diziam, pois, os discípulos uns aos ou-
tros: “Será que alguém lhe trouxe alimen-
to?”. 
34 Jesus lhes diz: “Meu alimento consiste 
em fazer a vontade daquele que me enviou e 
desenvolver a sua obra. 
35 Não dizeis que ainda faltam quatro me-
ses para a chegada da colheita? Eis que vos 
digo: levantai os vossos olhos e contemplai 
os campos, porque já estão brancos para a 
colheita. 
36 Aquele que colhe recebe salário e reco-
lhe fruto para vida eterna, a fim de que am-
bos juntos se alegrem, o que semeia e o que 
colhe. 
37 Porque nisto se torna verdadeiro o dita-
do que diz que um é o que semeia, e outro o 
que colhe. 
38 Eu vos enviei para colherdes onde não 
trabalhastes. Outros trabalharam, e vós en-
trastes no seu trabalho”. 
39 Mas muitos dos samaritanos daquela ci-
dade creram nele, por causa da palavra da 
mulher, que testificou: “Disse-me tudo 
quanto tenho feito”. 
40 Quando, pois, os samaritanos chegaram 
até ele, pediam-lhe para permanecer com 
eles. E permaneceu ali por dois dias. 
41 E muitos outros creram devido à sua pa-
lavra, 
42 E diziam à mulher: “Já não mais cremos 
devido ao teu relato, mas nós mesmos ou-
vimos e sabemos que este verdadeiramente é 
o Salvador do mundo, o Cristo”. 
43 Mas, após os dois dias, partiu de lá e foi 
para a Galileia. 
44 Porque ele mesmo, Jesus, testificou que 
um profeta não tem honra na sua própria pá-
tria. 
45 Quando, então, chegou à Galileia, os ga-
lileus o receberam, tendo visto tudo que fi-
zera em Jerusalém, durante a festa, porque 
eles também haviam ido para a festa. 
46 Veio então Jesus novamente a Caná da 
Galileia, onde transformara a água em vi-

nho. E havia ali certo cortesão381, cujo filho 
estava enfermo em Cafarnaum. 
47 Ouvindo esse que Jesus viera da Judeia 
para a Galileia, dirigiu-se a ele e pediu-lhe 
para descer e curar o seu filho, porque en-
contrava-se em estado terminal. 
48 Disse-lhe, pois, Jesus: “Se não virdes si-
nais e milagres, de modo nenhum crereis!”. 
49 Disse-lhe o cortesão: “Senhor, desce, an-
tes que o meu filhinho morra!”. 
50 Disse-lhe Jesus: “Vai, o teu filho vive!”. 
E o homem creu na palavra que Jesus lhe 
dissera e partiu. 
51 Enquanto ele, porém, descia, os seus 
servos foram ao seu encontro e relataram, 
dizendo: “O teu filho vive!”. 
52 Informou-se, então, de que hora ele me-
lhorara, e lhe disseram: “Ontem, à sétima382 
hora, a febre o deixou”. 
53 Soube, então, o pai, que foi essa a hora 
em que Jesus lhe dissera: “Teu filho vive!”. 
E creu ele e toda a sua casa. 
54 Esse já foi o segundo sinal que Jesus fez, 
tendo vindo da Judeia para a Galileia. 

JOÃO 5.  
1 Depois disso ocorreu uma festa dos ju-
deus, e Jesus subiu para Jerusalém. 
2 Existe, pois, em Jerusalém, junto ao Por-
tão das Ovelhas, um tanque, que em hebrai-
co é chamado Betesda, que tem cinco pórti-
cos. 
3 Nesses jazia uma grande multidão de de-
bilitados: cegos, coxos, paralíticos, aguar-
dando o movimento da água. 
4 Porque, de vez em quando, um anjo des-
cia ao tanque e agitava a água. Aquele, pois, 
que primeiro entrava na água, após ter sido 
agitada, era curado de qualquer que fosse a 
doença que o acometia. 
5 Mas havia ali um homem, enfermo fazia 
trinta e oito anos. 
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tivesse usando o horário romano, seriam sete 
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44 Todos, pois, os que criam estavam 
unidos e tinham tudo em comum. 
45 E vendiam as propriedades e os bens, e 
repartiam-nos entre todos, de acordo com o 
que cada um tinha necessidade. 
46 Dia a dia também perseveravam no 
templo, e partindo o pão de casa em casa, 
tomavam suas refeições com exultação e 
singeleza de coração, 
47 Louvando Deus, e contando com a 
simpatia de todo o povo. E o Senhor 
acrescentava dia a dia à igreja os que 
estavam sendo salvos. 

ATOS 3.  
1 Subiam, porém, juntos, Pedro e João, ao 
templo, à oração da nona hora441. 
2 E estava sendo trazido certo homem, coxo 
desde o seu ventre materno, o qual deixavam 
dia a dia à porta do templo, chamada 
“Formosa”, para pedir esmola aos que 
entravam no templo. 
3 O qual, vendo Pedro e João prestes a 
entrar no templo, pediu esmola. 
4 Fitando-o, pois, Pedro, junto com João, 
disse: “Olha para nós!”. 
5 E observava-os, esperando receber algo 
deles. 
6 Disse, então, Pedro: “Prata e ouro não 
tenho, mas o que tenho isto te dou: no nome 
de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e 
anda”. 
7 E, tomando-o pela mão direita, ergueu-o. 
Imediatamente, pois, se firmaram os seus 
pés e tornozelos. 
8 E, saltando, se pôs em pé, e andou, e 
entrou com eles no templo, andando, e 
saltando, e louvando Deus. 
9 E viu-o todo o povo andando e louvando 
Deus. 
10 Reconheciam-no, que era ele quem se 
assentava à porta Formosa do templo 
pedindo esmola. E ficaram estupefatos e 
extasiados pelo que lhe sucedera. 
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11 Apegando-se, pois, o coxo curado a 
Pedro e João, juntou-se a eles todo o povo, 
extasiado, no pórtico chamado Salomão. 
12 Vendo-o, porém, Pedro, disse ao povo: 
“Homens israelitas, por que vos maravilheis 
disto? Ou por que nos encarais, como se 
pelo nosso próprio poder ou piedade o 
fizéssemos andar? 
13 O Deus de Abraão, e de Isaque, e de 
Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu 
Filho Jesus, o qual vós entregastes e 
negastes diante da face de Pilatos, tendo ele 
deliberado soltá-lo. 
14 Vós, porém, negastes o Santo e Justo e 
pedistes para vós um homem assassino para 
ser absolvido. 
15 Vós, porém, matastes o Arquicondutor 
da Vida, o qual Deus ressuscitou dentre os 
mortos, do que nós somos testemunhas. 
16 E, pela fé no seu nome, fortaleceu este, 
que vedes e conheceis. O seu nome, e a fé 
nele, deu a este perfeita saúde diante de 
todos vós. 
17 E agora, irmãos, sei que o fizestes na 
ignorância, assim como também os vossos 
governantes. 
18 Mas aquilo que Deus prenunciou pela 
boca de todos os seus profetas, que o Cristo 
havia de sofrer, ele o cumpriu. 
19 Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, 
para serem apagados os vossos pecados, a 
fim de que venham tempos de refrigério da 
presença do Senhor, 
20 E envie ele aquele que vos foi 
proclamado antecipadamente, Jesus Cristo. 
21 O qual, sem dúvida, convém que o Céu 
receba até aos tempos da restauração de 
tudo, dos quais Deus tem falado pela boca 
de todos os seus santos profetas, desde o 
princípio. 
22 Porque Moisés, de fato, disse aos pais: 
‘O SENHOR, vosso Deus, vos levantará um 
profeta, dentre os vossos irmãos, como eu, a 
ele ouvireis em tudo que vos disser442. 

                                                 
442  Deuteronômio 18:15; Atos 7:37. 
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23 E acontecerá que toda alma que não ou-
vir esse profeta será exterminada dentre o 
povo’443. 
24 E, de fato, todos os profetas, desde Sa-
muel e os subsequentes, tantos quantos fala-
ram, também prenunciaram estes dias. 
25 Vós sois filhos dos profetas e do testa-
mento que Deus fez com os nossos pais, di-
zendo a Abraão: ‘E na tua descendência se-
rão abençoados todos os clãs da Terra’444. 
26 A vós primeiramente enviou Deus a seu 
Filho Jesus, tendo-o ressuscitado, para aben-
çoar-vos ao apartar-se cada um de suas mal-
dades”. 

ATOS 4.  
1 Falando, pois, eles ao povo, pararam junto 
deles os sacerdotes, e o capitão do templo, e 
os saduceus, 
2 Aborrecidos por eles ensinarem ao povo e 
anunciarem em Jesus a ressurreição dentre 
os mortos. 
3 E lançaram mão deles e lançaram-nos na 
prisão até ao dia seguinte, pois já era tarde. 
4 Muitos, entretanto, dos que haviam ouvi-
do a palavra creram; e chegou o número dos 
homens a aproximadamente cinco mil. 
5 Aconteceu, pois, no dia seguinte, reuni-
rem-se em Jerusalém os seus governantes, e 
anciãos, e escribas, 
6 E Anás, o arquissacerdote, e Caifás, e Jo-
ão, e Alexandre, e todos os que eram da li-
nhagem arquissacerdotal. 
7 E, introduzindo-os no seu meio, pergunta-
ram: “Em que poder ou em que nome prati-
castes vós isso?”. 
8 Então Pedro, cheio do Espírito Santo, dis-
se-lhes: “Governantes do povo e anciãos de 
Israel! 
9 Visto que somos hoje interrogados a res-
peito da boa ação praticada a este homem 
enfermo, de como foi curado, 
10 Seja do conhecimento de todos vós e de 
todo o povo de Israel que no nome de Jesus 
Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificas-

                                                 
443  Deuteronômio 18:19. 
444  Gênesis 22:18. 

tes, ao qual Deus ressuscitou dentre os mor-
tos, pelo qual nome este homem apresenta-se 
são diante de vós. 
11 Ele é a pedra rejeitada por vós, os cons-
trutores, a qual tornou-se cabeça angular445. 
12 E não há em nenhum outro a salvação; 
porque também não há outro nome debaixo 
do céu, dado às pessoas, pelo qual nós de-
vamos ser salvos”. 
13 Vendo, porém, a ousadia de Pedro e Jo-
ão, e percebendo que eram pessoas iletradas 
e indoutas, admiraram-se. Admitiram então 
que haviam estado com Jesus. 
14 Mas, contemplando o homem que fora 
curado parado junto deles, não puderam fa-
zer nenhuma objeção. 
15 Ordenando-os, pois, retirar-se do Siné-
drio, consultaram entre eles, 
16 Dizendo: “O que faremos com esses ho-
mens? Porque o fato de um milagre notável 
ter ocorrido por intermédio deles é do co-
nhecimento de todos os moradores de Jeru-
salém, e não podemos negá-lo. 
17 Mas, a fim de que não se propague ainda 
mais entre o povo, intimidemo-los com 
ameaça, para que não mais falem a nenhuma 
pessoa nesse nome”. 
18 E, chamando-os, intimidaram-lhes para 
que de modo nenhum falassem ou ensinas-
sem no nome de Jesus. 
19 Mas Pedro e João, respondendo, disse-
ram-lhes: “Julgai vós se é justo diante de 
Deus dar ouvidos a vós antes que a Deus! 
20 Nós não podemos, porém, deixar de falar 
do que temos visto e ouvido”. 
21 Mas, ameaçando-os novamente, despedi-
ram-nos, não encontrando nenhum motivo 
para puni-los, devido ao povo, porque todos 
glorificavam a Deus pelo ocorrido. 
22 Pois o homem no qual este milagre de 
cura ocorrera tinha mais de quarenta anos. 
23 Tendo, pois, sido despedidos, foram aos 
seus e relataram tudo que os arquissacerdo-
tes e os anciãos lhes haviam dito. 
24 E, ouvindo-o, levantaram unanimemente 
sua voz a Deus e disseram: “Soberano, tu és 

                                                 
445  Pedra central do arco. 
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o Deus que fez o céu, e a Terra, e o mar, e 
tudo o que neles há, 
25 Que pela boca de seu servo Davi, tem fa-
lado: ‘Por que as etnias se encolerizaram, e 
os povos ponderaram vaidades? 
26 Os reis da Terra se colocaram de pronti-
dão, e os governantes se aliaram contra o 
SENHOR e contra o teu Cristo’446. 
27 Aliaram-se, pois, em verdade, contra o 
teu Santo Filho Jesus, a quem ungiste, tanto 
Herodes como Pôncio Pilatos, com os genti-
os e os povos de Israel, 
28 A fim de realizarem tudo aquilo que a 
tua mão e o teu conselho pré-delimitaram a 
suceder. 
29 E agora, Senhor, repara nas suas ameaças 
e concede a teus servos que com toda a ou-
sadia falem a tua Palavra, 
30 Ao estenderes a tua mão para que ocor-
ram cura, e sinais, e milagres, pelo nome de 
teu Santo Filho Jesus”. 
31 E, tendo eles orado, foi estremecido o lu-
gar em que estavam reunidos e foram todos 
preenchidos com o Espírito Santo, e anunci-
avam a Palavra de Deus com ousadia. 
32 E o coração e a alma da multidão dos que 
criam era um, e ninguém dizia que algo do 
que possuía fosse seu, mas tudo lhes era co-
mum. 
33 E com grande poder os apóstolos davam 
testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, 
e havia graça infinita sobre todos eles. 
34 Também não havia nenhum necessitado 
entre eles, porque tantos quantos eram pro-
prietários de sítios ou casas, vendiam-nas e 
traziam os valores do vendido, 
35 E depositavam-nos aos pés dos apósto-
los, e repartia-se a cada um de acordo com o 
que tinha necessidade. 
36 Também José, chamado de Barnabé pe-
los apóstolos, traduzido isto é, “Filho da 
exortação”, levita, cipriota por nascimento, 
37 Possuindo uma propriedade, vendendo-a, 
trouxe o dinheiro e depositou-o aos pés dos 
apóstolos. 

                                                 
446  Salmos 2:1-2. 

ATOS 5.  
1 Certo homem, porém, por nome Ananias, 
com Safira, sua esposa, vendeu uma propri-
edade, 
2 E reteve parte do valor, ciente disso tam-
bém a sua esposa. E, trazendo uma parte, 
depositou-a aos pés dos apóstolos. 
3 Pedro, porém, disse: “Ananias, por que 
Satanás encheu o teu coração, para mentires 
ao Espírito Santo, e reteres parte do valor do 
sítio? 
4 Quando estava contigo, não poderias ter 
ficado com ele? E, vendendo-o, não se en-
contrava em teu poder? Por que concebeste 
isso no teu coração? Não mentiste a homens, 
mas a Deus”. 
5 Ouvindo, pois, Ananias, essas palavras, 
caindo, expirou. E sobreveio grande temor 
sobre todos os que ouviram isso. 
6 Levantando-se, pois, os jovens, enfaixa-
ram-no, e, carregando-o para fora, sepulta-
ram-no. 
7 Aconteceu, pois, após um intervalo de 
cerca de três horas, que entrou também a sua 
esposa, não sabendo do ocorrido. 
8 Perguntou-lhe, pois, Pedro: “Dize-me se 
vendestes o sítio por tanto?” E ela disse: 
“Sim, por tanto”. 
9 E Pedro disse-lhe: “Por que concordastes 
em tentar o Espírito do Senhor? Eis que os 
pés dos que sepultaram o teu marido estão à 
porta, e também te carregarão para fora”. 
10 Caiu, pois, imediatamente aos seus pés, e 
expirou. Entrando, pois, os jovens, encontra-
ram-na morta, e, carregando-a para fora, se-
pultaram-na ao lado de seu marido. 
11 E sobreveio grande temor sobre toda a 
igreja, e sobre todos os que ouviram isso. 
12 Pelas mãos dos apóstolos, pois, ocorriam 
muitos sinais e milagres entre o povo. E es-
tavam todos unanimemente no pórtico de 
Salomão. 
13 Dos outros, porém, ninguém se atrevia a 
juntar-se a eles; o povo, no entanto, os exal-
tava. 
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14 Acrescentavam-se, pois, cada vez mais 
crentes ao Senhor, multidões, tanto homens 
como mulheres. 
15 A ponto de carregarem para fora os en-
fermos, às avenidas, e os deitarem em sofás 
e colchões, a fim de que, ao menos na pas-
sagem de Pedro, a sombra cobrisse a alguns 
deles. 
16 Concorria, pois, também uma multidão 
das cidades circunvizinhas de Jerusalém, 
trazendo os enfermos e os molestados por 
espíritos imundos, os quais eram todos cura-
dos. 
17 Levantando-se, porém, o arquissacerdo-
te, e todos os que estavam com ele, que é a 
seita dos saduceus, encheram-se de fúria. 
18 E lançaram suas mãos nos apóstolos e 
lançaram-nos na prisão pública. 
19 Um anjo do Senhor, porém, durante a 
noite, abriu as portas da prisão e, tendo-os 
conduzido para fora, disse: 
20 “Ide, e, apresentando-vos, falai, no tem-
plo, ao povo todas as palavras desta vida”. 
21 Ouvindo-o, pois, entraram ao amanhecer 
no templo, e ensinavam. Vindo, porém, o 
arquissacerdote e os que estavam com ele, 
convocaram o Sinédrio e todo o conselho de 
anciãos dos filhos de Israel, e enviaram su-
balternos ao cárcere para serem trazidos. 
22 Mas, chegando os subalternos, não os 
encontraram na prisão. Retornando, pois, re-
lataram, 
23 Dizendo: “O cárcere de fato estava tran-
cado, com toda a segurança, e os vigias pa-
rados diante das portas; abrindo-o, porém, 
não encontramos a ninguém dentro”. 
24 Ouvindo, porém, todas essas palavras, o 
sacerdote, e o capitão do templo, e os arquis-
sacerdotes, ficaram perplexos acerca deles e 
do que isso daria. 
25 Veio, porém, alguém e relatou-lhes, di-
zendo: “Eis que os homens que prendestes 
na prisão estão parados no templo e ensi-
nando ao povo”. 
26 Então o capitão foi, com os subalternos, 
e trouxe-os sem violência, pois temiam o 
povo, para não serem apedrejados. 

27 E, trazendo-os, apresentaram-nos diante 
do Sinédrio. E o arquissacerdote interrogou-
os, 
28 Dizendo: “Não vos intimidamos com 
ameaça a não ensinardes nesse nome?! Mas 
eis que enchestes Jerusalém com o vosso en-
sinamento e intentais lançar sobre nós o san-
gue desse homem”. 
29 Respondendo, porém, Pedro e os apósto-
los, disseram: “Devemos antes obedecer a 
Deus do que aos homens. 
30 O Deus de nossos pais ressuscitou a Je-
sus, ao qual vós assassinastes, suspendendo-
o num madeiro. 
31 A esse Deus exaltou com a sua destra a 
Arquicondutor e Salvador, para dar arrepen-
dimento a Israel e remissão de pecados. 
32 E nós somos suas testemunhas destas pa-
lavras, e também o Espírito, mas o Santo, o 
qual Deus deu aos que o obedecem”. 
33 Mas, ouvindo-o eles, se enfureciam e de-
liberavam eliminá-los. 
34 Mas, levantando-se certo fariseu no Si-
nédrio, por nome Gamaliel, mestre da Lei, 
estimado por todo o povo, ordenou que os 
apóstolos fossem retirados por um instante; 
35 Disse também para eles: “Homens Israe-
litas, acautelai-vos quanto ao que estais para 
executar a esses homens. 
36 Porque, antes desses dias, levantou-se 
Teudas, afirmando ser alguém, ao qual se 
ajuntou um número de cerca de quatrocentos 
homens. Esse foi eliminado e todos quantos 
por ele foram convencidos foram dispersos, 
e tudo resultou em nada. 
37 Depois desse levantou-se Judas, o gali-
leu, nos dias do censo público, e atraiu muito 
povo após ele. Também ele pereceu, e todos 
os que por ele foram convencidos foram dis-
persos. 
38 E agora digo-vos: desisti desses homens 
e deixai-os em paz! Porque, se esse conse-
lho, ou essa obra, for de homens, não levará 
a nada. 
39 Se, porém, for de Deus, não podereis 
acabar com ele, a não ser que queirais ser 
considerados adversários de Deus”. 
40 Persuadidos, pois, por ele, e, chamando 
para perto os apóstolos, tendo-os açoitado, 
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A CARTA DO APÓSTOLO PAULO AOS 

ROMANOS  
 

ROM 1.  
1 Paulo, servo de Jesus Cristo, designado 
como apóstolo, separado para a Boa 
Mensagem de Deus, 
2 A qual prenunciou por intermédio de seus 
profetas, nas Sagradas Escrituras, 
3 Com respeito a seu Filho, que veio da 
descendência de Davi, segundo a carne, 
4 E foi constituído Filho de Deus, com 
poder, segundo o Espírito de Santidade, pela 
ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, o 
nosso Senhor; 
5 Por intermédio do qual recebemos graça e 
apostolado, para estabelecer a obediência da 
fé entre todos os gentios, pelo seu nome. 
6 Entre os quais estais também vós, 
chamados de Jesus Cristo. 
7 A todos os que estais em Roma, amados 
de Deus, santos chamados: graça a vós, e 
paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus 
Cristo. 
8 Primeiramente dou graças a meu Deus, 
por intermédio de Jesus Cristo, por todos 
vós, pelo fato de vossa fé estar sendo 
comentada em todo o mundo. 
9 Porque Deus, a quem sirvo no meu 
espírito na Boa Mensagem de seu Filho, é 
minha testemunha de como incessantemente 
me lembro de vós, 
10 Suplicando sempre, nas minhas orações, 
que de alguma forma surja agora, 
finalmente, uma boa oportunidade, pela 
vontade de Deus, de visitar-vos. 
11 Porque almejo ver-vos, com a finalidade 
de poder transmitir-vos algum dom 
espiritual, para que sejais confirmados. 
12 Isto é, para que juntos nos confortemos 
reciprocamente, pela fé comum, tanto vossa 
quanto minha. 
13 Não quero, porém, irmãos, que ignoreis 
que muitas vezes propus ir até vós, mas 
tenho sido impedido até agora, para entre 

vós também produzir algum fruto, como 
também entre os demais povos. 
14 Sou devedor tanto a gregos quanto a 
bárbaros532, tanto a sábios quanto a 
insensatos. 
15 Por isso, no que depender de mim, estou 
predisposto a anunciar a Boa Mensagem 
também a vós em Roma. 
16 Pois não me envergonho da Boa 
Mensagem de Cristo, porque é o poder de 
Deus para a salvação de todo aquele que crê, 
primeiramente do judeu, e também do grego. 
17 Sendo que nela se revela a justiça de 
Deus de fé em fé, como está escrito: “Mas o 
justo viverá pela fé”533. 
18 Porque a ira de Deus se revela do Céu 
sobre toda a irreverência e injustiça das 
pessoas que detêm a verdade pela injustiça. 
19 Porque aquilo que de Deus se pode 
conhecer é manifesto neles, porque Deus o 
manifestou a eles. 
20 Porque as suas qualidades invisíveis, 
tanto o seu poder eterno, quanto a sua 
divindade, claramente se compreendem e 
percebem desde a criação do mundo, sendo 
percebidos através das obras; sendo eles, 
portanto, indesculpáveis. 
21 Porquanto, tendo conhecido Deus, mas 
não tendo-o glorificado como Deus, nem 
tendo-lhe dado graças, antes, desenvolvendo 
raciocínios frívolos, o coração insensato 
deles foi obscurecido. 
22 Afirmando ser sábios, tornaram-se 
tolos534. 

                                                 
532  Βάρβαρος (bárbaros): com base em I Corín-

tios 14:11 podemos dizer que “bárbaro” é uma 
pessoa que fala uma língua diferente da minha, 
portanto incompreensível para mim. 

533  Habacuque 2:4; Gálatas 3:11. 
534  µωραίνω (mōrainō): palavra usada para des-

crever o sal que perdeu o seu sabor (em Mateus 
5:13 e Lucas 14:34). Nesta passagem, e em I 
Coríntios 1:20, descreve este processo na sabe-
doria dos descrentes, que abandonaram a sabe-
doria de Deus, para seguirem a própria. 
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23 E substituíram a glória do Deus 
incorruptível pela semelhança da imagem do 
homem corruptível, e das aves, e dos 
quadrúpedes, e das criaturas rastejantes. 
24 Por isso, também, Deus os rendeu às 
cobiças de seus corações, para a impureza, 
para os seus corpos serem desonrados entre 
si mesmos, 
25 Os quais transformaram a verdade de 
Deus em mentira, e veneraram e serviram à 
criatura antes do que àquele que a criou, que 
é bendito pelas eras. Amém. 
26 Por essa razão Deus os rendeu a paixões 
infames. Porque até as suas mulheres 
mudaram a relação natural pela contrária à 
natureza. 
27 Semelhantemente também os homens, 
deixando a relação natural com a mulher, 
inflamaram-se mutuamente nos seus desejos, 
tendo homens com homens cometido atos 
indecentes, e recebendo neles mesmos o 
justo revide que lhes cabia, de sua perdição. 
28 E assim como não investigam o 
conhecimento inerente a Deus, rendeu-os 
Deus a uma mente reprovada, a práticas 
inconvenientes. 
29 Repletos de toda a injustiça, sexo ilícito, 
maldade, avareza, malícia; cheios de inveja, 
assassinato, contenda, ardileza, malignidade, 
fofoca; 
30 Respondões, aborrecedores de Deus, 
desrespeitosos, altivos, fanfarrões, invento-
res de males, desobedientes aos pais, 
31 Ignorantes, descomprometidos, sem 
afeição, irreconciliáveis, impiedosos. 
32 Conhecendo eles o justo julgamento de 
Deus, que os praticantes desses atos são 
dignos de morte, não somente os praticam, 
mas também consentem com os que os 
praticam. 

ROM 2.  
1 Portanto, és indesculpável, ó homem que 
julgas, porque naquilo que julgas a outro, a ti 
mesmo condenas, porque o que praticas, isso 
julgas. 

2 Percebemos, pois, que o julgamento de 
Deus é de acordo com a verdade para com 
os que cometem tais atos. 
3 Supões, portanto, ó homem que julgas os 
que praticam tais atos e igualmente os 
cometes, que tu escaparás do julgamento de 
Deus? 
4 Ou desprezas a riqueza da sua 
benignidade, e da paciência, e da 
longanimidade, ignorando que é a 
benignidade de Deus que te conduz ao 
arrependimento? 
5 Mas, segundo a tua dureza e coração 
impenitente, acumulas para ti mesmo ira 
para o dia da ira e da revelação do justo 
julgamento de Deus, 
6 “Que retribuirá a cada um segundo os 
seus atos”535. 
7 Aos que, pela persistência na prática do 
bem, procuram glória, e honra, e 
imortalidade: vida eterna. 
8 Mas aos contenciosos e aos descrentes na 
verdade, crentes, porém, na injustiça: fúria e 
ira. 
9 Tribulação e angústia sobre toda a alma 
humana que pratica o mal; primeiramente do 
judeu e também do grego. 
10 Glória, porém, e honra, e paz, sobre todo 
o que pratica o bem; primeiramente sobre o 
judeu e também sobre o grego. 
11 Porque não há favoritismo diante de 
Deus. 
12 Porquanto, todos os que pecaram sem 
Lei, sem Lei também perecerão; e todos os 
que pecaram na Lei, pela Lei serão julgados. 
13 Porque não são os ouvintes da Lei justos 
diante de Deus, contudo os praticantes da 
Lei serão justificados. 
14 Se, porém, os gentios, que não têm a Lei, 
praticam por natureza as verdades contidas 
na Lei, esses, mesmo não possuindo a Lei, 
são uma Lei para si mesmos. 
15 Os mesmos demonstram a obra da Lei 
inscrita nos seus corações, cotestemunhando 
a sua consciência e os seus pensamentos, 
reciprocamente, ou acusando-os ou 
desculpando-os, 

                                                 
535  Salmos 62:12. 
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16 No dia em que Deus julgar os segredos 
das pessoas, de acordo com a minha Boa 
Mensagem, por intermédio de Jesus Cristo. 
17 Eis que tu és chamado de judeu, e des-
cansas na Lei, e te vanglorias em Deus, 
18 E conheces a sua vontade, e aprovas as 
obras mais distintas, sendo instruído na Lei; 
19 E estás convicto de ti mesmo ser guia de 
cegos, luz dos que estão nas trevas, 
20 Instrutor de ignorantes, mestre de crian-
ças, tendo a forma do conhecimento e da 
verdade na Lei. 
21 Tu, pois, que ensinas o próximo, a ti 
mesmo não ensinas?! Tu que proclamas que 
não se deve furtar, furtas?! 
22 Tu que dizes que não se deve adulterar, 
adulteras?! Tu que abominas os ídolos, sa-
queias templos?! 
23 Tu que te vanglorias na Lei, pela infra-
ção da Lei, desonras a Deus?! 
24 “Porque o nome de Deus, por vossa cau-
sa, é blasfemado entre os gentios”536, como 
está escrito. 
25 A circuncisão, pois, de fato, tem valor, 
desde que pratiques a Lei; se, porém, fores 
transgressor da Lei, tua circuncisão tornou-
se em incircuncisão. 
26 Se, pois, a Incircuncisão guardar a justiça 
da Lei, não será a sua incircuncisão conside-
rada como circuncisão?! 
27 E a Incircuncisão, que por natureza guar-
da a Lei não julgará a ti, que pela letra e pela 
circuncisão és um transgressor da Lei?! 
28 Mas não é judeu aquele que o é exteri-
ormente, nem é circuncisão aquela que é ex-
teriormente, na carne: 
29 No entanto judeu é aquele que o é interi-
ormente; e circuncisão é a do coração, no 
espírito, e não na letra, cujo louvor não pro-
cede de homens, mas de Deus. 

ROM 3.  
1 Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou 
qual o valor da circuncisão? 

                                                 
536  Isaías 52:5. 

2 Muita, sob todos os aspectos, principal-
mente, porque verdadeiramente foram-lhes 
confiados os oráculos de Deus. 
3 E se alguns deles descreram?! Sua des-
crença invalidará a fidelidade de Deus?! 
4 De modo nenhum! Antes seja Deus ver-
dadeiro, e mentiroso todo o homem, como 
está escrito: “Que sejas justificado nas tuas 
palavras e venças no teu julgar”537. 
5 Se, porém, a nossa injustiça estabelece a 
justiça de Deus, que diremos? Não seria 
Deus injusto por aplicar a sua ira? (Falo co-
mo homem.) 
6 De modo nenhum! Como então julgará 
Deus o mundo?! 
7 Se, pois, a verdade de Deus se sobressai 
diante da minha mentira, para a sua glória, 
porque sou eu ainda julgado como pecador?! 
8 E não de acordo com o que somos caluni-
ados e como alguns dizem de nós: “Prati-
quemos males que resultem em bens”. A 
condenação dos quais é justa. 
9 E agora? Somos melhores? De modo ne-
nhum! Porque provamos anteriormente que 
ambos, tanto judeus quanto gregos, estão to-
dos debaixo do pecado. 
10 Como está escrito: “Não há justo, nem 
um sequer538, 
11 Não há quem entenda, não há quem bus-
que Deus, 
12 Todos se desviaram, todos juntos se tor-
naram inúteis, não há quem pratique a be-
nignidade, não há nem um sequer. 
13 Sua garganta é um túmulo aberto539; 
com as suas línguas enganam; veneno de 
áspides540 está debaixo de seus lábios541; 
14 Sua boca está cheia de maldição e 
amargura542. 
15 Os seus pés são velozes para derramar 
sangue543. 

                                                 
537  Salmos 51:6. 
538  Salmos 14:1-3; 53:1-3. 
539  Salmos 5:10. 
540  Aspis: áspide – uma pequena e venenosíssima 

serpente, de corpo marrom com estrias negras 
no dorso, cuja mordida é fatal. 

541  Salmos 140:4. 
542  Salmos 10:7. 
543  Provérbios 1:16. 
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16 Destruição e miséria se encontram nos 
seus caminhos, 
17 E não reconheceram o caminho da 
paz544; 
18 Não há temor de Deus diante dos seus 
olhos545”. 
19 Sabemos, pois, que tudo quanto a Lei 
afirma o diz aos que estão debaixo da Lei, 
para que toda a boca se cale, e todo o mundo 
se torne culpado diante de Deus. 
20 Portanto, pelas obras da Lei nenhuma 
carne se justificará diante dele, pois pela Lei 
vem o conhecimento do pecado. 
21 Mas agora, independentemente da Lei, a 
justiça de Deus foi manifestada, testificada 
pela Lei e pelos Profetas. 
22 A própria justiça de Deus, porém, que 
vem, pela fé em Jesus Cristo, a todos e sobre 
todos os que creem, não havendo, pois, dis-
tinção, 
23 Pois todos pecaram e estão aquém da 
glória de Deus546. 
24 Sendo justificados gratuitamente pela sua 
graça, pela redenção em Cristo Jesus, 
25 A quem Deus colocou como propicia-
ção547 pela fé no seu sangue, como demons-
tração da sua justiça para a remissão548 dos 
pecados anteriormente praticados, suporta-
dos pela paciência de Deus. 
26 Para a demonstração de sua justiça nesta 
época, para que ele seja justo e justificador 
daquele que crê em Jesus. 
27 Onde está a ostentação? Foi excluída. 
Por que Lei? Das obras? Não, antes pela Lei 
da fé. 
28 Concluímos, pois, que o homem é justi-
ficado pela fé, independentemente das obras 
da Lei. 

                                                 
544  Isaías 59:7-8. 
545  Salmos 36:1. 
546  O Padrão de Deus é o Senhor Jesus Cristo. 

Para alcançar o louvor de Deus é necessário ter 
a estatura do Senhor Jesus Cristo. Esta estatura é 
somente alcançada pela fé nele, e desta forma 
alcançamos pela graça a glória de Deus. 

547  Tornar a pessoa favorável diante de Deus. 
548  Ato de perdoar. 

29 É ele somente o Deus dos judeus? Não o 
é também dos gentios? Certamente também 
dos gentios! 
30 Percebemos que um só Deus justificará a 
Circuncisão pela fé e a Incircuncisão medi-
ante a fé. 
31 Anulamos então a Lei pela fé?! De modo 
nenhum! Pelo contrário, estabelecemos a 
Lei. 

ROM 4.  
1 O que, pois, diremos Abraão, nosso pai, 
ter alcançado segundo a carne? 
2 Se, pois, Abraão foi justificado pelas 
obras, tem de que se gloriar, mas não diante 
de Deus. 
3 O que, pois, diz a Escritura? “Creu, pois, 
Abraão em Deus e isso foi-lhe atribuído co-
mo justiça”  549. 
4 Agora, para o que trabalha o salário não é 
considerado como favor, antes como dívida. 
5 Mas para o que não trabalha, crê, porém, 
naquele que justifica o ímpio, a sua fé é con-
siderada como justiça. 
6 Exatamente como Davi descreve a bem-
aventurança da pessoa à qual Deus atribui a 
justiça independentemente das obras: 
7 “Bem-aventurados aqueles cujas trans-
gressões foram perdoadas, e cujos pecados 
foram encobertos! 
8 Bem-aventurado o homem a quem o 
SENHOR não atribuir pecado!” 550. 
9 Essa bem-aventurança pertence somente à 
Circuncisão, ou também à Incircuncisão? 
Porque dizemos que a fé foi atribuída a 
Abraão como justiça. 
10 Como, então, foi atribuída? Estando na 
Incircuncisão ou na Circuncisão? Não na 
Circuncisão, mas na Incircuncisão. 
11 E recebeu o sinal da circuncisão como 
selo da justiça da fé, ainda na Incircuncisão, 
para ser ele o pai de todos os crentes, apesar 

                                                 
549  Êxodo 15:6; Abraão creu nas palavras que 

Deus disse; na existência de Deus ele já acredi-
tava. 

550  Salmos 32:1-2. 
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A PRIMEIRA CARTA DO APÓSTOLO PAULO AOS 

CORÍNTIOS 
 

I COR 1.  
1 Paulo, apóstolo convidado por Jesus 
Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão 
Sóstenes, 
2 À igreja de Deus que está em Corinto, aos 
santificados em Cristo Jesus, santos 
convidados, com todos os que em todo o 
lugar invocam o nome de nosso Senhor 
Jesus Cristo, tanto deles, quanto nosso: 
3 Graça a vós, e paz, de Deus nosso Pai, e 
do Senhor Jesus Cristo! 
4 Dou sempre graças a meu Deus por vós, 
pela graça de Deus que vos foi dada em 
Jesus Cristo, 
5 Porque fostes enriquecidos em tudo nele, 
em toda a palavra e em todo o 
conhecimento. 
6 Assim como o testemunho de Cristo foi 
confirmado em vós, 
7 De maneira a não carecerdes de nenhum 
dom, aguardando a revelação de nosso 
Senhor Jesus Cristo. 
8 O qual também vos confirmará até ao fim, 
inculpáveis, no Dia de nosso Senhor Jesus 
Cristo. 
9 Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à 
comunhão de seu Filho Jesus Cristo, o nosso 
Senhor. 
10 Rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome de 
nosso Senhor Jesus Cristo, que todos faleis o 
mesmo, e que não haja divisões entre vós, 
mas que estejais em perfeita união, no 
mesmo pensamento e na mesma opinião. 
11 Porque fui informado a vosso respeito, 
meus irmãos, pelos de Cloé, que há 
contendas entre vós. 
12 Digo, porém, isso, a cada um de vós que 
diz: "Eu de fato sou de Paulo; eu, porém, de 
Apolo; eu, porém, de Cefas; eu, porém, de 
Cristo ". 

13 Será que Cristo está dividido? Foi Paulo 
crucificado por vós? Ou fostes batizados no 
nome de Paulo? 
14 Dou graças a Deus que não batizei 
nenhum de vós, a não ser Crispo e Gaio, 
15 Para que ninguém diga que eu tenha 
batizado em meu próprio nome. 
16 Batizei, porém, também a família de 
Estéfanas. Além desses, não sei se batizei 
algum outro. 
17 Porque Cristo não me enviou para 
batizar, mas para anunciar a Boa Mensagem; 
não em palavra de sabedoria, para não 
esvaziar a cruz de Cristo. 
18 A palavra da cruz, porém, para os que de 
fato perecem é tolice; para nós, no entanto, 
que somos salvos, é o poder de Deus. 
19 Porque está escrito: "Destruirei a 
sabedoria dos sábios e o conhecimento dos 
inteligentes reduzirei a nada"601. 
20 Onde está o sábio? Onde o escriba? 
Onde o sofista602 desta era? Não tem Deus 
tornado tola603 a sabedoria deste mundo? 
21 Porque, já que, na sabedoria de Deus, o 
mundo, pela sua sabedoria, não conheceu 
Deus, aprouve a Deus, pela tolice da 
proclamação, salvar os crentes. 

                                                 
601  Isaías 29:14. 
602  Συζητητής (suzētētēs): sofista: escola da 

filosofia contemporânea de Sócrates que 
empregava a retórica, a gramática, e a 
eloqüência na apresentação e discussão pública. 
Frequentemente partiam de premissas 
verdadeiras, para chegar a uma conclusão falsa. 
O apóstolo Pedro escreve que os apóstolos não 
seguiram “mitos sofismados” (II Pedro 1:16). 

603  µωραίνω (mōrainō): palavra usada para des-
crever o sal que perdeu o seu sabor (em Mateus 
5:13 e Lucas 14:34). Em Romanos 1:22 e nesta 
passagem descreve este processo na sabedoria 
dos descrentes, que abandonaram a sabedoria de 
Deus, para seguirem a própria. 
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22 Visto que tanto os judeus exigem um 
sinal, quanto os gregos procuram por 
sabedoria, 
23 Nós, todavia, pregamos Cristo 
crucificado; para os judeus, na verdade, um 
escândalo, e para os gregos, tolice. 
24 Para os convidados, porém, tanto judeus 
quanto gregos, Cristo é o poder de Deus e a 
sabedoria de Deus. 
25 Porque a “tolice” de Deus é mais sábia 
do que os homens; e a “fraqueza” de Deus é 
mais forte do que os homens. 
26 Porque percebeis a vossa vocação, 
irmãos, que não há muitos sábios segundo a 
carne, não muitos poderosos, não muitos 
nobres. 
27 Contudo os tolos deste mundo foram 
selecionados por Deus, para envergonhar os 
sábios; e os fracos deste mundo foram 
selecionados por Deus, para envergonhar os 
valentes. 
28 E os comuns deste mundo e os 
desprezados foram selecionados por Deus, e 
os que não são, para reduzir a nada os que 
são, 
29 A fim de que nenhuma carne se glorie na 
sua presença. 
30 Vós, porém, sois dele em Cristo Jesus, o 
qual nos foi feito sabedoria de Deus, e 
justiça, e santificação, e redenção. 
31 Para que, como está escrito: "Quem se 
gloria, glorie-se no SENHOR!"604. 

I COR 2.  
1 Também eu, indo até vós, irmãos, não fui 
com linguagem sofisticada ou sabedoria, 
para expor-vos plenamente o testemunho de 
Deus. 
2 Porque decidi não saber nada entre vós, a 
não ser Jesus Cristo, e esse crucificado. 
3 E eu estive convosco em fraqueza, e 
temor, e grande tremor. 
4 E a minha linguagem e a minha 
proclamação não consistiram em palavras 
persuasivas de sabedoria humana, mas em 
demonstração do Espírito e de poder, 

                                                 
604  Jeremias 9:24; II Coríntios 10:17. 

5 A fim de que a vossa fé não se 
fundamentasse na sabedoria humana, antes 
no poder de Deus. 
6 Sabedoria, porém, falamos entre os 
amadurecidos; sabedoria, porém, não desta 
era nem dos catedráticos desta era, que são 
reduzidos a nada, 
7 Contudo falamos a sabedoria encoberta de 
Deus em mistério, que Deus pré-delimitou 
antes das eras para a nossa glória, 
8 A qual nenhum dos governantes desta era 
reconheceu; se, porém, a tivessem 
reconhecido, não teriam crucificado o 
Senhor da glória. 
9 Mas como está escrito: "Nem olho viu, 
nem ouvido ouviu, nem em coração humano 
entrou aquilo que Deus preparou aos que o 
amam"605. 
10 A nós, porém, Deus o revelou pelo seu 
Espírito; porque o Espírito perscruta tudo, 
até as profundezas de Deus. 
11 Porque, que pessoa conhece o que é 
inerente à pessoa, a não ser o espírito da 
pessoa que está nela? Assim também 
ninguém conhece o que é inerente a Deus, a 
não ser o Espírito de Deus. 
12 Nós, porém, não recebemos o espírito do 
mundo, mas o Espírito que provém de Deus, 
para sabermos o que nos foi agraciado por 
Deus. 
13 Do que também falamos, não com 
palavras de ensino de sabedoria humana, 
mas com ensinamentos do Espírito Santo, 
comparando o espiritual com o espiritual. 
14 O homem psíquico, porém, não aceita o 
que provém do Espírito de Deus, porque 
para ele é tolice, nem pode compreendê-lo, 
porque deve ser discernido espiritualmente. 
15 Mas o espiritual de fato discerne tudo; 
ele, porém, não é discernido por ninguém. 
16 Porque "quem conheceu a mente do 
SENHOR? Quem o instruirá?"606. Nós, 
porém, temos a mente de Cristo. 

                                                 
605  Isaías 64:3. 
606  Isaías 40:13; Romanos 11:34. 
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I COR 3.  
1 Mas eu, irmãos, não pude me dirigir a vós 
como a espirituais, antes como a carnais, 
como a bebês em Cristo. 
2 Nutri-vos com leite, e não com comida 
sólida, sendo que ainda não éreis capazes, 
mas nem mesmo agora sois capazes, 
3 Porque ainda sois carnais. Enquanto, pois, 
entre vós houver inveja, e briga, e facções, 
não sois carnais e vos comportais como 
humanos? 
4 Enquanto, pois, um diz: "Eu de fato sou 
de Paulo", e outro: "Eu de Apolo", vós não 
sois carnais? 
5 Quem, pois, é Paulo, e quem Apolo? 
Somente obreiros por intermédio dos quais 
vós crestes, tal qual o Senhor concedeu a 
cada um. 
6 Eu plantei, Apolo regou, contudo Deus foi 
dando o crescimento. 
7 Portanto, nem o que planta é alguém, nem 
o que rega, mas Deus, que dá o crescimento. 
8 Ora, o que planta e o que rega são um. 
Cada um, porém, receberá o seu próprio 
galardão de acordo com o seu próprio 
trabalho. 
9 Porque somos colaboradores de Deus. 
Vós sois o cultivo de Deus e a construção de 
Deus. 
10 Pela graça de Deus que me foi 
concedida, como mestre-construtor sábio, 
lancei o fundamento; um outro, porém, 
edifica sobre ele; cada um, porém, vê como 
edifica sobre ele. 
11 Porque outro fundamento ninguém pode 
lançar além daquele que foi assentado, o 
qual é Jesus Cristo. 
12 Se, porém, alguém, sobre esse 
fundamento, edificar ouro, prata, pedras 
preciosas, madeira, feno ou restolho, 
13 A obra de cada um se tornará manifesta, 
porque o dia a tornará evidente, porque é 
revelada mediante o fogo. E qual é a espécie 
da obra de cada um o fogo provará. 
14 Se a obra que alguém edificou sobre ele 
resistir, receberá galardão. 

15 Se a obra de alguém for consumida, ele 
sofrerá prejuízo; mas ele mesmo será salvo, 
todavia como que através do fogo. 
16 Não sabeis que sois o templo de Deus e 
que o Espírito de Deus habita em vós?! 
17 Se alguém profanar o templo de Deus, 
Deus o profanará, porque o templo de Deus, 
que sois vós, é sagrado. 
18 Ninguém se engane, se algum de vós 
julga-se sábio nesta era, torne-se tolo, para 
que se torne sábio. 
19 Porque a sabedoria deste mundo é tolice 
diante de Deus. Porque está escrito: "Ele 
flagra os sábios na sua própria astúcia"607. 
20 E novamente: "O Senhor conhece os 
raciocínios dos sábios, que são fúteis"608. 
21 De maneira que ninguém se glorie em 
pessoas. Porque tudo é vosso: 
22 Quer seja Paulo, ou Apolo, ou Cefas, ou 
o mundo, ou a vida, ou a morte, ou o 
presente, ou o futuro, tudo é vosso. 
23 E vós sois de Cristo, e Cristo é de Deus. 

I COR 4.  
1 A pessoa assim nos considere, como 
subalternos de Cristo e ecônomos dos 
mistérios de Deus. 
2 Além disso, exige-se de ecônomos que 
cada um seja encontrado fiel. 
3 Quanto a mim, porém, faço pouco caso de 
ser julgado por vós, ou por um tribunal 
humano, de fato, nem eu me julgo a mim 
mesmo. 
4 Em relação a mim mesmo, no entanto, 
não estou consciente de nada; contudo nisso 
não sou inocentado, porque quem me julga é 
o Senhor. 
5 Por isso, não julgueis nada antes do 
tempo, até chegar o Senhor609, que também 
trará à luz as questões ocultas das trevas, e 
manifestará os intentos dos corações, e então 
cada um receberá o louvor de Deus. 

                                                 
607  Jó 5:13. 
608  Salmos 94:11. 
609  ελθη ο κυριος (chegar o Senhor): as mesmas 

palavras são usadas em Mateus 21:40. 
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A CARTA AOS 

HEBREUS 
 

HEB 1.  
1 Tendo Deus outrora falado, em várias 
ocasiões e de diversas maneiras, aos pais, 
pelos profetas, 
2 Nesses últimos dias nos falou pelo Filho, 
ao qual constituiu herdeiro de tudo, por 
intermédio do qual também fez as eras. 
3 O qual, sendo o resplendor da sua glória e 
sinete726 do seu substrato727, sustentando 
tudo pela palavra do seu poder, tendo feito, 
por si mesmo, a purificação dos nossos 
pecados, assentou-se à destra da Majestade 
nas alturas. 
4 Tornando-se tão superior aos anjos, 
quanto, por herança, recebeu nome superior 
ao deles. 
5 Porque a qual dos anjos jamais disse: “Tu 
és o meu Filho, eu hoje te gerei” 728? E 
novamente: “Eu lhe serei por Pai, e ele me 
será por Filho”729? 

                                                 
726  χαρακτήρ (charaktēr; única menção da pala-

vra na Bíblia): caráter; o instrumento para es-
culpir, ou a própria escultura; o aparelho para 
criar altos relevos em documentos, ou o próprio 
alto relevo criado; o tipo da imprensa recebe o 
seu nome dessa palavra (caráter, carateres). A 
palavra tem a mesma origem da palavra 
“χάραγµα charagma” usada em Apocalipse para 
a “marca” da besta-fera. O único outro uso da 
palavra charagma, fora do Apocalipse, se encon-
tra em Atos 17:29, onde é usada para dizer que 
Deus não é semelhante a alguma escultura cu-
nhada pelo homem. No termo “charakter”, Jesus 
é uma exata cópia de Deus; uma exata escultura 
de Deus; um sinete de Deus. 

727  ὑπόστασις (hupostasis): substrato: a base ou o 
alicerce mais profundo; a essência; o verdadeiro 
ser. No capítulo 11 a nossa fé é descrita como 
sendo a nossa hupostasis. 

728  Salmos 2:7; Atos 13:33; Hebreus 5:5 
729  II Samuel 7:14 

6 E novamente, ao introduzir o primogênito 
no mundo, diz: “Adorem-no todos os anjos 
de Deus!” 730. 
7 E de fato, quanto aos anjos, ele diz: “O 
qual transforma os seus anjos em 
espíritos731, e os seus ministros em chama de 
fogo”732. 
8 Mas ao Filho diz: “O teu trono, ó Deus, 
subsiste pelas eras das eras. Cetro de 
retidão é o cetro do teu reino. 
9 Amaste a justiça e odiaste a ilegalidade, 
por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com o 
óleo da exultação, acima dos teus 
companheiros”733. 
10 E: “Tu, Senhor, no princípio lançaste os 
fundamentos da Terra, e os Céus são obras 
de tuas mãos. 
11 Eles perecerão; tu, porém, 
permanecerás, e todos eles envelhecerão 
como o traje, 
12 E os enrolarás como uma capa, e serão 
transformados; tu, porém, és o mesmo, e os 
teus anos não falharão”734. 
13 A qual dos anjos, porém, alguma vez 
disse: “Assenta-te à minha destra, até fazer 
dos teus inimigos o apoio de teus pés”735? 
14 Não são todos eles espíritos ministrantes, 
enviados para servir aos que estão prestes a 
herdar a salvação?! 

HEB 2.  
1 Por isso devemos nós cuidadosamente 
atentar às verdades ouvidas, para jamais 
acontecer de vacilarmos. 

                                                 
730  Salmos 97:7; o texto também é encontrado na 

LXX em Deuteronômio 32:43. 
731  πneumata (pneumata): espíritos, ou brisas. 
732  Salmos 104:4. 
733  Salmos 45:6-7. 
734  Salmos 102:25-27. 
735  Salmos 110:1; Mateus 22:44; Marcos 12:36; 

Lucas 20:42-43; Atos 2:34-35; I Coríntios 
15:25. 
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2 Se, porém, a palavra falada por intermédio 
de anjos se tornou segura, e cada violação e 
desobediência recebeu a justa retribuição, 
3 Como escaparemos nós se 
menosprezarmos tão grande salvação? A 
qual, tendo inicialmente sido anunciada pelo 
Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que 
a ouviram, 
4 Cotestificando Deus, tanto por sinais e 
milagres quanto por uma variedade de 
poderes e distribuições do Espírito Santo, de 
acordo com a sua vontade. 
5 Porque não sujeitou a anjos o mundo 
vindouro, do qual falamos. 
6 Solenemente testificou, porém, alguém em 
certo lugar, dizendo: “Quem é o homem para 
que dele te lembres, ou o Filho do Homem 
para que o visites? 
7 Um pouco inferior aos anjos o fizeste; 
coroaste-o com glória e honra e colocaste-o 
sobre as obras de tuas mãos. 
8 Tudo subordinaste aos seus pés”736. Ao, 
porém, subordinar ele tudo, nada deixou sem 
ser subordinado. Agora, porém, ainda não 
vemos tudo lhe estar subordinado. 
9 Contemplamos, porém, Jesus, que por um 
pouco fora feito inferior aos anjos, devido ao 
sofrimento da morte, coroado de glória e 
honra, para que ele, pela graça de Deus, 
provasse a morte a favor de todos. 
10 Condizia, porém, com aquele, por 
intermédio de quem e para quem tudo existe, 
conduzindo muitos filhos à glória, levar ao 
auge o Arquicondutor de sua salvação, por 
intermédio de sofrimentos. 
11 Porque, tanto o que santifica, quanto os 
santificados, procedem de um só. Por essa 
razão não se envergonha de chamá-los de 
irmãos, 
12 Dizendo: “Anunciarei o teu nome aos 
meus irmãos, no meio da congregação 
cantar-te-ei hinos”737;  

                                                 
736  Salmos 8:4-6; I Coríntios 15:27. 
737  Salmos 22:22; A palavra traduzida como ek-

klēsia nesta passagem é a palavra hebraica 
qâhâl, que, nesta mesma passagem na LXX, 
também é traduzida como ekklesia. Seria o que 
é descrito por qâhâl o equivalente do Velho Tes-

13 E novamente: “Eu estarei confiando 
nele”738; e novamente: “Eis-me aqui com os 
filhos que Deus me deu!”739. 
14 Visto que os filhos coparticiparam da 
carne e do sangue, também ele igualmente se 
tornou participante dos mesmos, para que, 
pela morte, aniquilasse aquele que tem o 
poder da morte, a saber, o Diabo, 
15 E libertasse aqueles que pelo temor da 
morte estavam sujeitos à escravidão por toda 
a vida. 
16 Porque, indubitavelmente, ele não 
socorre anjos, contudo socorre a 
descendência de Abraão. 
17 Razão por que convinha que, em tudo, 
fosse feito semelhante aos irmãos, para que 
se tornasse Arquissacerdote misericordioso e 
fiel nas questões relacionadas a Deus, para 
fazer propiciação pelos pecados do povo. 
18 Porque nisso em que ele, sofrendo, foi 
tentado, pode acudir aos que são tentados. 

HEB 3.  
1 Por conseguinte, santos irmãos, 
participantes do convite sobreceleste, 
contemplai o Apóstolo e Arquissacerdote de 
nossa confissão, Cristo Jesus. 
2 Sendo fiel ao que o designou, como 
também Moisés o foi em toda a sua casa, 
3 Porque foi considerado digno de tanto 
maior glória do que Moisés, quanto maior 
honra tem a casa daquele que a edificou. 
4 Porque toda casa é edificada por alguém; 
aquele, porém, que tudo edificou é Deus. 
5  De fato também Moisés foi fiel em toda a 
sua casa como servo, para testemunho 
daquilo que haveria de ser anunciado. 
6 Cristo, porém, como Filho, sobre a sua 
casa, cuja casa somos nós, desde que 
guardemos firmes a ousadia e o regozijo da 
esperança até ao fim. 
7 Portanto, assim como diz o Espírito Santo: 
“Hoje, quando ouvirdes a sua voz, 

                                                       
tamento à igreja do Novo Testamento? A pala-
vra aparece 122 vezes no Velho Testamento.  

738  Isaías 8:17. 
739  Isaías 8:18. 
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8 Não endureçais os vossos corações, como 
na provocação, no dia da tentação no 
deserto, 
9 Onde os vossos pais me tentaram, me 
provaram, apesar de terem visto minhas 
obras durante quarenta anos. 
10 Razão por que me indignei contra essa 
geração e disse: ‘Sempre andam vagando 
nos seus corações e não reconheceram os 
meus caminhos’. 
11 De sorte que jurei na minha ira que não 
entrarão no meu Repouso!”740. 
12 Vede, irmãos, para que jamais ocorra 
haver, em algum de vós, coração mau de 
incredulidade, para se apartar do Deus vivo. 
13 Antes encorajai-vos mutuamente a cada 
dia, enquanto é chamado de “hoje”741, para 
que nenhum de vós seja endurecido pelo 
engano do pecado. 
14 Porque tornamo-nos participantes de 
Cristo desde que guardemos firmes a 
confiança inicial até ao fim, 
15 Aos se dizer: “Hoje, quando ouvirdes a 
sua voz, não endureçais os vossos corações, 
como na provocação”.742 
16 Alguns, porém, ouvindo, provocaram, 
contudo não todos os que saíram do Egito 
por intermédio de Moisés. 
17 Agora, contra quem se indignou durante 
quarenta anos? Não foi contra os que 
pecaram, cujos cadáveres se desintegraram 
no deserto? 
18 E a quem jurou que não entrariam no seu 
Repouso, a não ser aos que desobedeceram? 
19 E percebemos que não puderam entrar 
devido à incredulidade. 

                                                 
740  Salmos 95:7-11. 
741  O “hoje” é o dia em que você ouve o chama-

do de Deus para entrar no descanso da salvação. 
Após o endurecimento contínuo da pessoa já 
não haverá chamada para o arrependimento; o 
“hoje” deixará de existir. O povo de Israel não 
pôde entrar no Descanso devido à rebeldia e a 
incredulidade no “hoje” deles. Os únicos dois 
que não foram rebeldes e creram, Josué e Cale-
be, entraram no Descanso. 

742  Salmos 95:7-8. 

HEB 4.  
1 Temamos, pois, para que jamais ocorra 
de, tendo nos sido deixada a promessa de 
entrar no seu Repouso743, esteja alguém de 
vós determinado a ficar para trás. 
2 Porque, de fato, nos está sendo anunciada 
a Boa Mensagem, exatamente assim como a 
eles, contudo de nada lhes aproveitou a 
palavra ouvida, por não ter sido misturada 
com fé pelos que a ouviram. 
3 Entramos, porém, no Repouso, os que 
temos crido, assim como disse: “Assim jurei 
na minha ira que não entrarão no meu 
Repouso!” 744, embora as obras já tivessem 
sido concluídas desde a fundação do mundo. 
4 Disse, porém, em certo lugar, o seguinte a 
respeito do sétimo dia: “E repousou (Deus), 
no sétimo dia, de todas as suas obras”745; 
5 E nesse lugar, além disso: “ … que não 
entrarão no meu Repouso”. 
6 Visto, pois, que faltam a alguns entrar 
nele, e que aqueles a quem anteriormente foi 
anunciada a Boa Mensagem não entraram 
devido à incredulidade, 
7 Determina novamente um certo dia: 
“Hoje”, dizendo por Davi, após tão longo 
período de tempo, como tem sido dito: 
“Hoje, quando ouvirdes a sua voz, não 
endureçais os vossos corações”. 
8 Se, porém, Josué746 lhes tivesse dado 
repouso, não teria posteriormente falado de 
outro dia. 

                                                 
743  O Autor emprega neste capítulo dois sinôni-

mos: κατάπαυσις (katapausis) e σαββατισµός 
(sabbatismos). O primeiro foi traduzido como 
repouso e o segundo como descanso. O nosso 
atual repouso é a fé no Senhor Jesus Cristo para 
a nossa salvação e não o fruto do nosso trabalho, 
das nossas próprias obras ou do cumprimento da 
Lei de Moisés. A entrada nesse repouso nos ga-
rante o sabbatismos (sábado) eterno. 

744  Salmos 95:11. 
745  Gênesis 2:2. 
746  Ἰησοῦς (Iēsous): é o nome de “Jesus”, mas 

neste caso referindo-se a Josué do Velho Testa-
mento. Ambos tinham o mesmo nome. 
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9 Resta, portanto, um sábado ao povo de 
Deus. 
10 Porquanto aquele que entrou no Repouso 
dele, também ele repousa de suas obras, as-
sim como Deus das dele. 
11 Empenhemo-nos, pois, para entrar nesse 
Repouso, para porventura não acontecer de 
alguém cair no mesmo padrão de increduli-
dade. 
12 Pois a Palavra de Deus é viva e eficaz, e 
mais afiada do que qualquer espada de dois 
gumes, e encrava até à divisão tanto da alma 
do espírito quanto das juntas das medulas, e 
discerne as considerações e intenções747 do 
coração. 
13 E não há criatura oculta diante dele, mas 
tudo está exposto e patente aos olhos daque-
le a quem teremos que prestar contas. 
14 Tendo, portanto, um grande Arquissa-
cerdote, que atravessou os Céus, Jesus, o Fi-
lho de Deus, guardemos firme nossa confis-
são. 
15 Porque não temos arquissacerdote que 
não pudesse simpatizar com as nossas fragi-
lidades, antes foi tentado em tudo, à nossa 
semelhança, não obstante sem pecado. 
16 Aproximemo-nos, pois, com confiança 
do Trono da Graça, para alcançarmos mise-
ricórdia e acharmos graça para ajuda oportu-
na. 

HEB 5.  
1 Porque todo arquissacerdote é tomado 
dentre os homens, instituído a favor dos ho-
mens nas questões referentes a Deus, a fim 
de que ofereça tanto ofertas quanto sacrifí-
cios pelos pecados, 
2 Podendo compadecer-se dos ignorantes e 
desnorteados, sendo que ele mesmo também 
está rodeado de fraqueza. 
3 E, por essa razão, precisa sacrificar pelos 
pecados do povo, bem como pelos seus pró-
prios. 

                                                 
747  ἐ&ννοια (ennoia): intenção; aparece duas vezes 

no NT; em I Pedro 4:1 e em Hebreus 4:12. A 
Palavra de Deus transforma a nossa atitude de 
uma vida folgada para uma vida de sofrimento. 

4 E ninguém assume essa honra por conta 
própria, antes é chamado por Deus, assim 
como também o foi Aarão. 
5 Assim também Cristo não se glorificou a 
si mesmo, para se tornar arquissacerdote, 
mas foi glorificado por aquele que lhe disse: 
“Tu és o meu filho, eu hoje te gerei”748. 
6 Assim como também diz em outro lugar: 
“Tu és sacerdote para sempre, segundo a 
ordem de Melquisedeque”749. 
7 Ele, nos dias da sua carne, tendo apresen-
tado pedidos, bem como súplicas, com forte 
clamor e lágrimas, ao que podia salvá-lo da 
morte, foi ouvido no que temia. 
8 Não obstante ser Filho, aprendeu, pelo que 
sofreu, a obediência. 
9 E, tendo sido levado ao auge, tornou-se 
Autor da salvação eterna para todos os que 
lhe dão ouvidos, 
10  Tendo sido chamado por Deus de: “Ar-
quissacerdote segundo a ordem de Melqui-
sedeque”. 
11 A respeito do que nós teríamos muito 
que dizer, e difícil de explicar, sendo que 
vos tornastes indiferentes no ouvir. 
12 Porque, na verdade, pelo tempo transcor-
rido, já deveríeis ser mestres; mas novamen-
te tendes necessidade de vos serem ensina-
dos os rudimentos iniciais dos discursos de 
Deus, e tendes-vos tornado carentes de leite, 
e não de alimento sólido. 
13 Porque todo aquele que se nutre de leite 
é inexperiente na Palavra da justiça, porque 
é iletrado. 
14 Mas o alimento sólido é para os cresci-
dos, os quais, pela prática, têm exercitado a 
percepção, sabendo discernir entre o bem e o 
mal. 

HEB 6. 
1 Portanto, deixando o ensinamento básico 
de Cristo, prossigamos para a maturidade, 
não lançando novamente o fundamento do 
arrependimento de obras mortas e da fé em 
Deus, 

                                                 
748  Salmos 2:7; Atos 13:33; Hebreus 1:5. 
749  Salmos 110:4; Hebreus 7:17; 7:21. 
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2 Do ensinamento das submersões, e da im-
posição das mãos, e da ressurreição dos mor-
tos, e do juízo eterno; 
3 Mas isto faremos, se Deus permitir. 
4 Porque é impossível, para aqueles que 
uma vez tenham sido iluminados, e tenham 
provado da dádiva sobreceleste, e tenham-se 
tornado participantes do Espírito Santo, 
5 E tenham provado da boa Palavra de 
Deus, e dos poderes da era vindoura, 
6 E tenham descaído, ser novamente reno-
vados para o arrependimento, recrucificando 
para si mesmos o Filho de Deus e publica-
mente ridicularizando-o. 
7 Porque o solo que absorve a chuva que 
frequentemente cai nele e produz vegetação 
proveitosa para os que também o cultivam, 
participa da bênção de Deus. 
8 Produzindo, pois, espinhos e urtigas é inú-
til e próximo de ser amaldiçoado, seu fim é 
ser queimado. 
9 Estamos, porém, convictos de algo melhor 
a vosso respeito, amados, relacionado à sal-
vação, apesar de falarmos dessa maneira. 
10 Porque Deus não é injusto para se esque-
cer do vosso trabalho e da fadiga do amor 
que demonstrastes pelo seu nome, tendo ser-
vido, e ainda servindo, aos santos. 
11 Desejamos, porém, que cada um de vós 
demonstre o mesmo empenho, até à plena 
certeza da esperança, até ao fim, 
12 Para que não sejais indolentes, mas imi-
tadores daqueles que pela fé e longanimida-
de herdam as promessas. 
13 Porque, tendo Deus feito a promessa a 
Abraão, sendo que não havia ninguém supe-
rior por quem jurar, jurou por si mesmo, 
14 Dizendo: “Certamente, abençoando te 
abençoarei, e multiplicando te multiplica-
rei” 750. 
15 E assim, tendo esperado pacientemente, 
obteve a promessa. 
16 Porque os homens de fato juram pelo que 
é superior, e o juramento é a confirmação, 
pondo um ponto final a qualquer discussão. 
17 Por isso, querendo Deus demonstrar, 
ainda mais enfaticamente aos herdeiros da 

                                                 
750  Gênesis 22:17. 

promessa a imutabilidade de seu conselho, 
intermediou-o com juramento. 
18 Para que por intermédio de dois atos 
imutáveis751, sendo impossível que Deus 
minta, tenhamos forte encorajamento, nós 
que escapamos para o refúgio, para ganhar-
mos a posse da esperança proposta. 
19 A qual temos como âncora da alma, tanto 
segura quanto firme, adentrando para detrás 
do véu, 
20 Onde Jesus entrou por nós como precur-
sor, tendo-se tornado Arquissacerdote eter-
namente, segundo a ordem de Melquisede-
que. 

HEB 7.  
1 Porque esse Melquisedeque, rei de Salém, 
sacerdote do Deus, o Supremo, que encon-
trou Abraão retornando do massacre dos reis 
e o abençoou, 
2 Ao qual também Abraão separou o dízimo 
de tudo, primeiramente, pois, é interpretado 
como “Rei da Justiça”, e depois também 
“Rei de Salém”, isto é, “Rei da Paz” 752, 
3 Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não 
tendo nem princípio de dias nem fim de vi-
da, feito parecido, porém, ao Filho de Deus, 
permanece sacerdote para sempre. 
4 Vede, pois, quão distinto era esse, ao qual 
o próprio patriarca Abraão deu o dízimo dos 
despojos! 
5 E certamente os que recebem o sacerdócio 
dentre os filhos de Levi, têm mandamento, 
de acordo com a Lei, de separar o dízimo do 
povo, isto é, de seus irmãos, apesar de terem 
procedido do ventre de Abraão. 

                                                 
751  Dois atos imutáveis: Deus falou e não pode 

mentir e Deus jurou. 
752  Σαληµ (salme): palavra de origem hebraica 

-significando paz ou pacífico. Sen (shalem) ׁשלם
do que os destinatários da carta eram israelitas, 
com conhecimento completo da Lei de Moisés, 
e essa palavra está sendo traduzida pelo autor, é 
um sinal que a carta foi originalmente escrita em 
grego e que havia judeus que não entendiam o 
hebraico. Salem provavelmente era o nome an-
tigo de Jerusalém. 
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O APOCALIPSE DE JESUS CRISTO 
 
 

APO 1.  
1 Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe 
deu, para mostrar aos seus servos o que deve 
acontecer em breve. E comunicou-a, 
enviando-a por intermédio de seu anjo, ao 
seu servo João, 
2 Que testificou da Palavra de Deus e do 
testemunho de Jesus Cristo, bem como de 
tudo quanto viu. 
3 Bem-aventurado quem lê, e os que ouvem 
as palavras desta profecia, e guardam o que 
nela foi escrito! Porque o tempo está 
próximo. 
4 João, às sete igrejas que estão na Ásia: 
graça a vós e paz, daquele que é, e que era, e 
que há de vir, e dos sete espíritos que 
estão844 diante do seu trono, 
5 E de Jesus Cristo, a testemunha fiel, o 
primogênito dentre os mortos, e o 
comandante dos reis da terra. Ao que nos 
tem amado e nos tem lavado dos nossos 
pecados no seu sangue, 
6 E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu 
Pai: a ele, a glória e o domínio pelas eras das 
eras! Amém. 
7 Eis que vem com as nuvens, e todo o olho 
o verá, até mesmo os que o transpassaram. E 
se lamentarão por ele todas as tribos da terra. 
Verdadeiramente, Amém! 
8 “Eu sou o Alfa e o Ômega845, o princípio e 
o fim”, diz o Senhor, que é, que era, e que há 
de vir, o Todo-Poderoso. 
9 Eu, João, que também sou vosso irmão e 
companheiro na tribulação, e no reino, e na 

                                                 
844  O verbo no grego se encontra no singular “es-

tá”. 
845  Leia-se: Alfa (A) e Ômega (W) que são respec-

tivamente a primeira e a última letra do alfabeto 
grego. As letras não foram escritas por extenso. 
No nosso alfabeto ele teria dito: “Eu sou o A e o 
Z”. Sinal de que João deve ter escrito em grego 
e Jesus ter falado com ele em grego. 

paciência de Jesus Cristo, encontrava-me na 
ilha chamada Patmos, devido à Palavra de 
Deus e devido ao testemunho de Jesus 
Cristo. 
10 Encontrei-me em espírito, no Dia do 
Senhor, e ouvi, atrás de mim, uma forte voz, 
como de trombeta, 
11 Dizendo: “Eu sou o Alfa e o Ômega846, o 
primeiro e o último; e o que vês escreve num 
livro e envia-o às sete igrejas que estão na 
Ásia: a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a 
Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a 
Laodiceia”. 
12 E voltei-me para ver a voz que falou 
comigo, e, voltando-me, vi sete castiçais de 
ouro, 
13 E, no meio dos sete castiçais, alguém 
como Filho do Homem, vestido até aos pés, 
e cingido com um cinto de ouro no seu 
peito847. 
14 E a sua cabeça e os cabelos eram brancos 
como a lã, brancos como a neve, e os seus 
olhos, como chama de fogo, 
15 E os seus pés, como cobre lustroso, como 
candentes na fornalha, e a sua voz, como o 
marulhar de muitas águas. 
16 E segurava na sua mão direita sete 
estrelas, e da sua boca procedia uma espada 
afiada de dois gumes, e o seu rosto brilhava 
como o Sol no seu poder. 
17 E, quando o vi, caí aos seus pés como 
morto. E ele pôs a sua mão direita sobre 
mim, dizendo-me: “Não temas! Eu sou o 
primeiro e o último, 
18 E o vivente, que esteve morto, mas eis 
que estou vivo pelas eras das eras. Amém! E 
tenho as chaves do Hades848 e da morte. 

                                                 
846  Ver nota de rodapé de Apocalipse 1:8. 
847  µαστός (mastos): mamilo; está no plural. 
848  Hades é o nome do deus das regiões inferio-

res. No grego Bíblico é associado a Orcus, as 
regiões infernais, um lugar escuro e funesto, nas 
próprias profundezas da terra, destino dos espíri-
tos desligados do corpo. 
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19 Anota os eventos que tens visto, e os que 
são, e os que estão para ocorrer depois disto. 
20 O mistério das sete estrelas que tens visto 
na minha destra, e dos sete castiçais de ouro 
é: as sete estrelas são os mensageiros das 
sete igrejas, e os sete castiçais, que tens 
visto, são sete igrejas. 

APO 2.  
1 Ao mensageiro da igreja efésia849 escreve: 
isto diz aquele que segura as sete estrelas na 
sua destra, que anda no meio dos sete 
castiçais de ouro: 
2 Tenho conhecido as tuas obras, e o teu 
trabalho, e a tua persistência, e como não 
podes suportar os maus, e tens provado os 
que afirmam ser apóstolos, e não o são, e os 
reconheceste como mentirosos. 
3 E tens suportado, e tens persistência, e 
devido ao meu nome tens trabalhado 
arduamente e não tens desfalecido. 
4 Contudo tenho contra ti que abandonaste o 
teu primeiro amor. 
5 Lembra-te, pois, de onde descaíste, e 
arrepende-te, e pratica as primeiras obras! Se 
não, virei a ti depressa e removerei o teu 
castiçal do seu lugar, se não te arrependeres. 
6 Contudo isto tens: que odeias as obras dos 
Nicolaítas850, as quais também eu odeio. 
7 Quem tem ouvido ouça o que o Espírito 
diz às igrejas! A quem vencer darei de 
comer da árvore da vida, que está no meio 
do paraíso de Deus. 

                                                 
849  A maioria dos tradutores escreve “de Éfeso”, 

mas a palavra é um adjetivo. Algumas das igre-
jas são endereçadas com igreja + adjetivo e ou-
tras com igreja + substantivo. Nesta tradução o 
original é respeitado. 

850  Νικολαΐτης (Nikolaites): composto de duas 
palavras νῖκος (nikos) = vitória + λαός (laos) = 
povo, que combinadas poderiam significar vitó-
ria sobre o povo ou também opressores do povo. 
Seria um tipo de influência ditatorial sobre o 
povo? Neste caso o oposto é Laodicéia, que é o 
governo do povo (democracia). Os dois extre-
mos não são convenientes. 

8 E ao mensageiro da igreja de Esmirna 
escreve: isto diz o primeiro e o último, o 
qual esteve morto e reviveu: 
9 Tenho conhecido as tuas obras, e a tribu-
lação, e a pobreza (mas tu és rica), e a blas-
fêmia dos que dizem ser judeus, mas não o 
são, contudo são a sinagoga de Satanás. 
10 Não temas nada daquilo que estás prestes 
a sofrer! Eis que o Diabo está prestes a 
lançar alguns de vós na prisão, para que 
sejais provados. E vós tereis tribulação por 
dez dias. Torna-te fiel até à morte, e eu te 
darei a coroa da vida. 
11 Quem tem ouvido ouça o que o Espírito 
diz às igrejas! O que vencer851 de modo ne-
nenhum sofrerá dano da segunda morte. 
12 E ao mensageiro da igreja de Pérgamo 
escreve: isto diz aquele que tem a afiada 
espada de dois gumes: 
13 Tenho conhecido as tuas obras e onde 
resides, onde está o trono de Satanás. E 
conservas o meu nome e não tens negado a 
minha fé, mesmo nos dias em que Antipas, 
minha testemunha fiel, foi morto entre vós, 
onde Satanás reside. 
14 Contudo tenho algo contra ti, porque tens 
aí os que defendem o ensinamento de 
Balaão, que ensinava a Balaque colocar 
pedra de tropeço diante dos filhos de Israel, 
para comerem do sacrificado aos ídolos e 
cometerem sexo ilícito. 
15 Assim também tens os que defendem o 
ensinamento dos Nicolaítas, o qual odeio. 
16 Arrepende-te, pois, senão virei a ti 
depressa e guerrearei contra eles com a 
espada da minha boca. 
17 Quem tem ouvido ouça o que o Espírito 
diz às igrejas! Ao que vencer darei de comer 
do maná escondido e lhe darei um seixo852 
branco, e, no seixo escrito, um novo nome, 

                                                 
851  νικων (nikon): particípio presente inexistente 

em português: seria “vencente”; pode ser substi-
tuído por “ao que vence; ao que vencer; ao que 
está vencendo ou ao vencedor”. 

852  ψῆφος (psēphos): pedrinha alisada e arredon-
dada pela influência da erosão. Nos tribunais de 
justiça da Antiguidade os acusados eram conde-
nados por seixos pretos e absolvidos por seixos 
brancos. 
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que ninguém conhece a não ser aquele que o 
recebe. 
18 E ao mensageiro da igreja de Tiatira es-
creve: isto diz o Filho de Deus, que tem os 
seus olhos como chama de fogo, e os seus 
pés como cobre lustroso: 
19 Tenho conhecido as tuas obras, e o amor, 
e o serviço, e a fé, e a tua persistência, e que 
as tuas últimas obras têm sido superiores às 
primeiras. 
20 No entanto tenho umas poucas questões 
contra ti, porque toleras a mulher Jezabel, 
que se autodenomina profetiza, ensinar e se-
duzir os meus servos a cometerem sexo ilíci-
to853 e a comerem do sacrificado aos ídolos. 
21 E dei-lhe tempo para que se arrependesse 
de seu sexo ilícito, mas não se arrependeu. 
22 Eis que eu a lanço no sofá, e os que adul-
teram com ela, em grande tribulação, a não 
ser que se arrependam dos seus atos854. 
23 E seus filhos ferirei de morte, e todas as 
igrejas saberão que eu sou aquele que sonda 
os rins e os corações, e darei a cada um de 
vós de acordo com os seus atos. 
24 A vós, porém, digo, e aos restantes de 
Tiatira, todos os que não defendem esse en-
sinamento e que não conheceram “as pro-
fundezas de Satanás” (como dizem): não vos 
imporei nenhum outro fardo. 
25 Não obstante o que tendes retende até 
que eu venha. 
26 E ao que vencer e guardar as minhas 
obras até ao fim, a ele darei autoridade sobre 
os povos, 
27 E ele os apascentará com cetro de ferro; 
como os vasos cerâmicos eles serão despe-
daçados, assim como também eu tenho rece-
bido do meu Pai, 
28 E lhe darei a estrela da manhã. 
29 Quem tem ouvido ouça o que o Espírito 
diz às igrejas! 

                                                 
853  Pornéia = Adultério, incesto, homossexualis-

mo ou prostituição. 
854  Hebreus 13:4. 

APO 3.  
1 E ao mensageiro da igreja que está em 
Sardes escreve: isto diz o que tem os sete 
Espíritos de Deus e as sete estrelas: conheço 
as tuas obras, que tens o nome de que vives, 
mas estás morto. 
2 Torna-te vigilante e fortalece os remanes-
centes que estão para morrer, porque não re-
conheci as tuas obras como íntegras diante 
de Deus. 
3 Lembra-te, pois, de como tens recebido e 
ouvido, e preserva-o, e arrepende-te. Se, po-
rém, não vigiares, virei sobre ti como ladrão, 
e de modo nenhum saberás a que hora virei 
sobre ti. 
4 Tens também uns poucos nomes em Sar-
des que não mancharam as suas vestes, e an-
darão comigo de branco, porque são dignos. 
5 O que vencer será vestido de vestes bran-
cas, e de modo nenhum apagarei o seu nome 
do Livro da Vida855, e confessarei o seu no-
me diante do meu Pai e diante dos seus an-
jos. 
6 Quem tem ouvido ouça o que o Espírito 
diz às igrejas! 
7 E ao mensageiro da igreja que está em Fi-
ladélfia escreve: isto diz o Santo, o Verda-
deiro, aquele que tem a chave de Davi, o que 
abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém 
abre856: 
8 Tenho conhecido as tuas obras (eis que 
tenho posto diante de ti uma porta aberta, e 
ninguém pode fechá-la), porque tens pouca 
força, mas guardaste a minha Palavra e não 
tens negado o meu nome. 
9 Eis que encarrego dos da Sinagoga de Sa-
tanás, dos que se denominam judeus, e não o 
são, contudo mentem, eis que os obrigarei a 
virem e se prostrarem diante de teus pés e 
reconhecerem que eu te amei. 

                                                 
855  A impressão que se tem é que os nomes de 

todas as pessoas estão inscritas no Livro da Vi-
da, no momento de sua concepção. Chegando o 
momento em que a pessoa definitivamente volta 
as suas costas para Deus (com a onisciência de 
Deus), seu nome é apagado do livro. 

856  Isaías 22:22. 
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10 Sendo que guardaste a palavra da minha 
persistência, também eu te guardarei da hora 
da tentação que está para vir sobre o mundo 
todo, para tentar os que vivem sobre a terra. 
11 Eis que venho em breve; retém o que 
tens, para que ninguém tome a tua coroa. 
12 Daquele que vencer farei uma coluna no 
templo do meu Deus, e não mais sairá de lá, 
e escreverei nele o nome de meu Deus, e o 
nome da cidade de meu Deus, a Nova Jeru-
salém (que desce do Céu a partir do meu 
Deus), e o meu novo nome. 
13 Quem tem ouvido ouça o que o Espírito 
diz às igrejas! 
14 E ao mensageiro da igreja dos laodicenos 
escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel 
e verdadeira, o princípio da criação de Deus: 
15 Tenho conhecido as tuas obras, que não 
és nem frio nem quente. Quem me dera fos-
ses ou frio ou quente! 
16 Sendo então que és morno, e nem frio 
nem quente, estou prestes a vomitar-te da 
minha boca, 
17 Porque dizes: “Sou rico, e tenho enrique-
cido, e não tenho necessidade de nada!” (e 
não sabes que és um desventurado, e mise-
rável, e pobre, e cego, e nu). 
18 Aconselho-te a comprar de mim ouro re-
finado no fogo, para que te tornes rico; e 
vestes brancas, para que estejas vestido, e 
não apareça a vergonha da tua nudez; e colí-
rio para ungir os teus olhos, para que enxer-
gues. 
19 Eu a todos quantos amo recrimino e dis-
ciplino. Sê, pois, zeloso, e arrepende-te. 
20 Eis que estou à porta e bato; se alguém 
ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei a 
ele, e cearei com ele, e ele comigo. 
21 Ao que vencer, dar-lhe-ei que se assente 
comigo no meu trono assim como eu venci e 
me assentei com o meu Pai no seu trono. 
22 Quem tem ouvido ouça o que o Espírito 
diz às igrejas!” 

APO 4.  
1 Depois disso vi, e eis que uma porta havia 
sido aberta no Céu. E a primeira voz, como 
de trombeta, que ouvira falar comigo, ouvi 

dizendo: “Sobe para cá, e te mostrarei o que 
deve acontecer depois disso”. 
2 E imediatamente estive no espírito, e eis 
que um trono foi estabelecido no Céu, e al-
guém assentado sobre o trono. 
3 E aquele que estava assentado era seme-
lhante na aparência à pedra de jaspe e de 
sardônica; e havia um arco-íris857 ao redor 
do trono, na sua aparência, semelhante à es-
meralda. 
4 E, ao redor do trono, havia vinte e quatro 
tronos, e, sobre os tronos, vi os vinte e qua-
tro anciãos assentados, vestidos de trajes 
brancos, e tinham coroas de ouro nas suas 
cabeças. 
5 E do trono procedem raios, e trovões, e 
vozes, e havia sete tochas de fogo acesas di-
ante do trono, que são os sete Espíritos de 
Deus. 
6 E, diante do trono, há um mar de vidro, 
semelhante ao cristal. E no meio do trono, e 
ao redor do trono, quatro seres viventes 
cheios de olhos de frente e por detrás. 
7 E o primeiro ser vivente parecia-se com 
um leão, e o segundo ser vivente parecia-se 
com um bezerro, e o terceiro ser vivente ti-
nha um rosto como de homem, e o quarto ser 
vivente parecia-se com uma águia volante. 
8 Cada um dos quatro seres viventes tinha 
respectivamente seis asas; ao redor e por 
dentro estavam cheios de olhos, e não têm 
sossego nem de dia nem de noite, dizendo: 
“Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-
Poderoso, que era, e que é, e que há de vir”. 
9 E, quando os seres viventes derem glória, 
e honra, e ação de graças ao que está assen-
tado sobre o trono, que vive pelas eras das 
eras, 
10 Os vinte e quatro anciãos cairão diante 
daquele que está assentado sobre o trono, e 
adorarão aquele que vive pelas eras das eras, 
e lançarão suas coroas diante do trono, di-
zendo: 
11 “Digno é o Senhor de receber a glória, e 
a honra, e o poder, porque tudo criaste, e de-

                                                 
857  ῖ̓ρις (iris): algumas pessoas querem que esteja 

escrito arco celeste ou algo parecido. Aqui, po-
rém, consta íris no original. 




