1:1 ton men prwton logon
epoihsamhn peri pantwn w
yeofile wn hrxato o ihsouv
poiein te kai didaskein
1:2 acri hv hmerav enteilamenov
toiv apostoloiv dia pneumatov
agiou ouv exelexato anelhfyh
1:3 oiv kai paresthsen eauton
zwnta meta to payein auton en
polloiv tekmhrioiv di hmerwn
tessarakonta optanomenov
autoiv kai legwn ta peri thv
basileiav tou yeou
1:4 kai sunalizomenov met
autwn parhggeilen autoiv apo
ierosolumwn mh cwrizesyai
alla perimenein thn epaggelian
tou patrov hn hkousate mou
1:5 oti iwannhv men ebaptisen
udati umeiv de baptisyhsesye en
pneumati agiw ou meta pollav
tautav hmerav
1:6 oi men oun sunelyontev
ephrwtwn auton legontev kurie
ei en tw cronw toutw
apokayistaneiv thn basileian
tw israhl
1:7 eipen de prov autouv ouc
umwn estin gnwnai cronouv h
kairouv ouv o pathr eyeto en th
idia exousia
1:8 alla lhqesye dunamin
epelyontov tou agiou pneumatov
ef umav kai esesye moi
marturev en te ierousalhm kai

Ac 1:1 Na verdade, o primeiro
tratado, Ó Teófilo, eu fiz a respeito
de todas as coisas que Jesus
começou tanto a fazer como a
ensinar;
Ac 1:2 Até ao dia em que foi
recebido em cima, depois de haver
dado mandamentos pelo Espírito
Santo aos apóstolos que escolheu.
Ac 1:3 Aos quais também, depois
dele ter padecido, apresentou-se
vivo com muitas provas infalíveis;
sendo visto por eles durante
quarenta dias, e falando das coisas
concernentes ao Reino de Deus.
Ac 1:4 E estando reunido com eles,
lhes ordenou não se ausentarem de
Jerusalém, mas aguardarem a
promessa do Pai, que (disse ele)
ouvistes de mim.
Ac 1:5 Porque, na verdade, joão
batizou com água, mas vós sereis
batizados com o Espírito Santo, não
muitos dias depois destes.
Ac 1:6 Então, aqueles, na verdade,
havendo-se
reunido,
lhe
perguntavam, dizendo: Senhor,
restaurarás tu neste tempo o Reino a
Israel?
Ac 1:7 E ele lhes disse: Não é
vosso, saber os tempos ou as
estações que o Pai estabeleceu no
seu próprio poder;
Ac 1:8 Mas recebereis virtude,
vindo o Espírito Santo sobre vós; e
sereis minhas testemunhas, tanto em
Jerusalém como em toda a Judeia e

en pash th ioudaia kai
samareia kai ewv escatou thv
ghv
1:9 kai tauta eipwn blepontwn
autwn ephryh kai nefelh
upelaben auton apo twn
ofyalmwn autwn
1:10 kai wv atenizontev hsan
eiv ton ouranon poreuomenou
autou kai idou andrev duo
pareisthkeisan autoiv en esyhti
leukh
1:11 oi kai eipon andrev
galilaioi ti esthkate
emblepontev eiv ton ouranon
outov o ihsouv o analhfyeiv af
umwn eiv ton ouranon outwv
eleusetai on tropon eyeasasye
auton poreuomenon eiv ton
ouranon
1:12 tote upestreqan eiv
ierousalhm apo orouv tou
kaloumenou elaiwnov o estin
egguv ierousalhm sabbatou
econ odon
1:13 kai ote eishlyon anebhsan
eiv to uperwon ou hsan
katamenontev o te petrov kai
iakwbov kai iwannhv kai
andreav filippov kai ywmav
baryolomaiov kai matyaiov
iakwbov alfaiou kai simwn o
zhlwthv kai ioudav iakwbou
1:14 outoi pantev hsan
proskarterountev omoyumadon
th proseuch kai th dehsei sun
gunaixin kai maria th mhtri tou

Samaria, e até aos confins da terra.

Ac 1:9 E havendo dito estas coisas,
vendo-o eles, foi levantado ao alto;
e uma nuvem o tirou dos seus olhos.
Ac 1:10 E quando eles estavam
olhando firmemente para o céu,
enquanto ele estava subindo, eis que
também dois varões, em veste
branca, se puseram junto a eles.
Ac 1:11 Os quais também disseram:
Varões Galileus, por que estais
olhando para o céu? Este Jesus que
foi tomado de vós em cima ao céu,
assim virá, na mesma maneira que o
vistes indo ao Céu.

Ac 1:12 Então eles retornaram a
Jerusalém, do monte chamado das
Oliveiras, o qual está perto de
Jerusalém, sendo distante jornada de
um sábado.
Ac 1:13 E quando eles entraram,
subiram ao cenáculo, onde estavam
hospedados, tanto Pedro e Tiago,
como João e André, Filipe e Tomé,
Bartolomeu e Mateus, e Tiago filho
de Alfeu, e Simão o Zelote, e Judas
irmão de Tiago.
Ac 1:14 Todos estes estavam
firmemente
perseverando
harmoniosamente nas orações e nas
súplicas, com as mulheres e com

ihsou kai sun toiv adelfoiv
autou
1:15 kai en taiv hmeraiv tautaiv
anastav petrov en mesw twn
mayhtwn eipen hn te oclov
onomatwn epi to auto wv
ekaton eikosin
1:16 andrev adelfoi edei
plhrwyhnai thn grafhn tauthn
hn proeipen to pneuma to agion
dia stomatov dabid peri iouda
tou genomenou odhgou toiv
sullabousin ton ihsoun
1:17 oti kathriymhmenov hn sun
hmin kai elacen ton klhron thv
diakoniav tauthv
1:18 outov men oun ekthsato
cwrion ek tou misyou thv
adikiav kai prhnhv genomenov
elakhsen mesov kai execuyh
panta ta splagcna autou

Maria, a mãe de Jesus, e com os
seus irmãos.
Ac 1:15 E levantando-se Pedro
naqueles dias, em meio aos
discípulos, (e era o número dos
nomes juntos quase cento e vinte),
disse:
Ac 1:16 Varões irmãos, convinha
ser cumprida esta Escritura, que o
Espírito Santo predisse pela boca de
Davi a respeito de Judas, que foi o
guia daqueles que prenderam Jesus.

Ac 1:17 Porque foi contado conosco
e alcançou a sua parte neste
ministério.
Ac 1:18 Este, na verdade, pois,
adquiriu um campo da recompensa
da iniquidade, e precipitando-se de
cabeça abaixo, arrebentou pelo
meio, e todas as suas entranhas se
derramaram.
1:19 kai gnwston egeneto pasin Ac 1:19 E foi notório a todos os que
toiv katoikousin ierousalhm
habitam em Jerusalém; de maneira
wste klhyhnai to cwrion ekeino àquele campo ser chamado na sua
th idia dialektw autwn
própria língua, Aceldama, isto é,
akeldama tout estin cwrion
campo de sangue.
aimatov
1:20 gegraptai gar en biblw
Ac 1:20 Porque está escrito no livro
qalmwn genhyhtw h epauliv
dos salmos: Torne-se a sua
autou erhmov kai mh estw o
habitação deserta, e não haja
katoikwn en auth kai thn
ninguém habitando nela; E outro
episkophn autou laboi eterov tome o seu bispado.
1:21 dei oun twn sunelyontwn
Ac 1:21 Portanto é necessário, que
hmin andrwn en panti cronw en dos varões havendo convivido
w eishlyen kai exhlyen ef hmav conosco todo o tempo em que o
o kuriov ihsouv
Senhor Jesus entrou e saiu dentre

1:22 arxamenov apo tou
baptismatov iwannou ewv thv
hmerav hv anelhfyh af hmwn
martura thv anastasewv autou
genesyai sun hmin ena toutwn
1:23 kai esthsan duo iwshf ton
kaloumenon barsaban ov
epeklhyh ioustov kai matyian
1:24 kai proseuxamenoi eipon
su kurie kardiognwsta pantwn
anadeixon ek toutwn twn duo on
ena exelexw
1:25 labein ton klhron thv
diakoniav tauthv kai
apostolhv ex hv parebh ioudav
poreuyhnai eiv ton topon ton
idion
1:26 kai edwkan klhrouv autwn
kai epesen o klhrov epi
matyian kai sugkateqhfisyh
meta twn endeka apostolwn
2:1 kai en tw sumplhrousyai
thn hmeran thv penthkosthv
hsan apantev omoyumadon epi
to auto
2:2 kai egeneto afnw ek tou
ouranou hcov wsper feromenhv
pnohv biaiav kai eplhrwsen
olon ton oikon ou hsan
kayhmenoi
2:3 kai wfyhsan autoiv
diamerizomenai glwssai wsei
purov ekayisen te ef ena
ekaston autwn
2:4 kai eplhsyhsan apantev

nós,
Ac 1:22 Começando desde o
batismo de João, até o dia em que de
nós foi recebido no alto, um deles se
torne conosco testemunha da sua
ressurreição.
Ac 1:23 E apresentaram dois: José,
chamado Barsabás, que tinha por
sobrenome o Justo, e Matias.
Ac 1:24 E orando, disseram: Tu
Senhor, Conhecedor dos corações
de todos, mostra dentre estes dois,
um a quem escolheste,
Ac 1:25 Para que tome a parte deste
ministério e apostolado, do qual
Judas se desviou, para ir ao seu
próprio lugar.
Ac 1:26 E lançaram as suas sortes; e
caiu a sorte sobre Matias, e por voto
comum foi contado com os onze
apóstolos.
Ac 2:1 E AO CUMPRIR-SE o dia
de Pentecoste, estavam todos
concordemente no mesmo lugar.
Ac 2:2 E de repente fez-se um som
do céu, como de um vento violento
carregando, e encheu toda a casa
onde estavam assentados.
Ac 2:3 E foram vistas por eles,
línguas repartidas como de fogo, e
pousou sobre cada um deles.
Ac 2:4 E todos foram cheios do

pneumatov agiou kai hrxanto
lalein eteraiv glwssaiv kaywv
to pneuma edidou autoiv
apofyeggesyai
2:5 hsan de en ierousalhm
katoikountev ioudaioi andrev
eulabeiv apo pantov eynouv twn
upo ton ouranon
2:6 genomenhv de thv fwnhv
tauthv sunhlyen to plhyov kai
sunecuyh oti hkouon eiv
ekastov th idia dialektw
lalountwn autwn
2:7 existanto de pantev kai
eyaumazon legontev prov
allhlouv ouk idou pantev outoi
eisin oi lalountev galilaioi
2:8 kai pwv hmeiv akouomen
ekastov th idia dialektw hmwn
en h egennhyhmen
2:9 paryoi kai mhdoi kai
elamitai kai oi katoikountev
thn mesopotamian ioudaian te
kai kappadokian ponton kai
thn asian
2:10 frugian te kai pamfulian
aigupton kai ta merh thv libuhv
thv kata kurhnhn kai oi
epidhmountev rwmaioi ioudaioi
te kai proshlutoi
2:11 krhtev kai arabev
akouomen lalountwn autwn
taiv hmeteraiv glwssaiv ta
megaleia tou yeou
2:12 existanto de pantev kai
dihporoun allov prov allon

Espírito Santo, e começaram a falar
em outras línguas, conforme o
Espírito Santo lhes concedia falar.
Ac 2:5 E havia judeus, habitando
em Jerusalém, varões religiosos, de
toda nação dos que estão de baixo
do céu.
Ac 2:6 E havendo surgido o rumor
disto, ajuntou-se a multidão, e
estava confusa, porque cada um os
ouvia falar na sua própria língua.
Ac 2:7 E todos pasmavam, e se
maravilhavam, dizendo uns aos
outros: Vede, não são Galileus todos
estes que estão falando?
Ac 2:8 E como os ouvimos cada um
na nossa própria língua, em que
somos nascidos?
Ac 2:9 Partos e Medos e Elamitas, e
os que habitam na Mesopotâmia, e
Judeia e Capadócia, Ponto, e Asia;

Ac 2:10 Tanto Frigia como
Pamfilia, Egito e as partes da Líbia
que está junto a Cirene, e os
Romanos peregrinando aqui, tanto
judeus como prosélitos,
Ac 2:11 Cretenses e Árabes, nós os
estamos ouvindo falando as
grandezas de Deus nas nossas
próprias línguas.
Ac 2:12 E todos pasmavam e
estavam perplexos, dizendo uns para

legontev ti an yeloi touto einai
2:13 eteroi de cleuazontev
elegon oti gleukouv
memestwmenoi eisin
2:14 stayeiv de petrov sun toiv
endeka ephren thn fwnhn autou
kai apefyegxato autoiv andrev
ioudaioi kai oi katoikountev
ierousalhm apantev touto umin
gnwston estw kai enwtisasye
ta rhmata mou
2:15 ou gar wv umeiv
upolambanete outoi meyuousin
estin gar wra trith thv hmerav
2:16 alla touto estin to
eirhmenon dia tou profhtou
iwhl
2:17 kai estai en taiv escataiv
hmeraiv legei o yeov ekcew apo
tou pneumatov mou epi pasan
sarka kai profhteusousin oi
uioi umwn kai ai yugaterev umwn
kai oi neaniskoi umwn oraseiv
oqontai kai oi presbuteroi
umwn enupnia enupniasyhsontai
2:18 kai ge epi touv doulouv
mou kai epi tav doulav mou en
taiv hmeraiv ekeinaiv ekcew
apo tou pneumatov mou kai
profhteusousin
2:19 kai dwsw terata en tw
ouranw anw kai shmeia epi thv
ghv katw aima kai pur kai
atmida kapnou
2:20 o hliov metastrafhsetai

os outros: Que quer vir a ser isto?
Ac 2:13 E outros zombando, diziam:
Estão cheios de vinho doce.
Ac 2:14 Mas Pedro, pondo-se de pé
com os onze, levantou a sua voz, e
falou-lhes: Varões judeus, e todos os
que habitais em Jerusalém, seja-vos
isto notório, e dai ouvidos às minhas
palavras:
Ac 2:15 Porque estes não estão
embriagados, como vós presumis,
porque é apenas a hora terceira do
dia.
Ac 2:16 Mas isto é o que foi dito
pelo profeta Joel:
Ac 2:17 E será nos últimos dias, diz
Deus, que eu derramarei do meu
Espírito sobre toda carne, e os
vossos filhos e as vossas filhas
profetizarão, e os vossos jovens
verão visões, e os vossos anciãos
sonharão sonhos;
Ac 2:18 E também sobre os meus
servos, e sobre as minhas servas,
naqueles dias derramarei do meu
Espírito, e profetizarão;
Ac 2:19 E darei prodígios acima no
Céu e sinais abaixo na terra, sangue
e fogo, e vapor de fumaça.
Ac 2:20 O sol se converterá em

eiv skotov kai h selhnh eiv
aima prin h elyein thn hmeran
kuriou thn megalhn kai epifanh
2:21 kai estai pav ov an
epikaleshtai to onoma kuriou
swyhsetai
2:22 andrev israhlitai
akousate touv logouv toutouv
ihsoun ton nazwraion andra
apo tou yeou apodedeigmenon eiv
umav dunamesin kai terasin kai
shmeioiv oiv epoihsen di autou o
yeov en mesw umwn kaywv kai
autoi oidate
2:23 touton th wrismenh boulh
kai prognwsei tou yeou ekdoton
labontev dia ceirwn anomwn
prosphxantev aneilete

trevas e a lua em sangue, antes de
vir o grande e notável dia do
Senhor.
Ac 2:21 E acontecerá, que todo
aquele que invocar o nome do
Senhor, será salvo.
Ac 2:22 Varões Israelitas, ouvi estas
palavras: Jesus o Nazareno, varão
de Deus, aprovado entre vós com
maravilhas e prodígios e sinais, que
Deus por ele fez no meio de vós,
como também vós mesmos bem
sabeis.

Ac 2:23 Este, pelo determinado
conselho e presciência de Deus,
sendo entregue, tomando-o, por
mãos dos injustos, havendo
crucificado, vós o matastes.
2:24 on o yeov anesthsen lusav Ac 2:24 Ao qual Deus ressuscitou,
tav wdinav tou yanatou kayoti soltas as dores da morte; porque não
ouk hn dunaton krateisyai
era possível ser ele retido por ela;
auton up autou
2:25 dabid gar legei eiv auton Ac 2:25 Porque Davi diz a respeito
prowrwmhn ton kurion enwpion dele: Eu sempre antevia o Senhor
mou dia pantov oti ek dexiwn
diante de mim, porque está à minha
mou estin ina mh saleuyw
mão direita, para que eu não seja
comovido;
2:26 dia touto eufranyh h
Ac 2:26 Por isso o meu coração se
kardia mou kai hgalliasato h alegrou, e a minha língua exultou; e
glwssa mou eti de kai h sarx
ainda também a minha carne
mou kataskhnwsei ep elpidi
repousará em esperança;
2:27 oti ouk egkataleiqeiv thn Ac 2:27 Pois tu não deixarás a
quchn mou eiv adou oude dwseiv minha alma no inferno, nem
ton osion sou idein diafyoran entregarás o teu santo para ver a
corrupção;

2:28 egnwrisav moi odouv zwhv
plhrwseiv me eufrosunhv meta
tou proswpou sou
2:29 andrev adelfoi exon eipein
meta parrhsiav prov umav peri
tou patriarcou dabid oti kai
eteleuthsen kai etafh kai to
mnhma autou estin en hmin acri
thv hmerav tauthv
2:30 profhthv oun uparcwn kai
eidwv oti orkw wmosen autw o
yeov ek karpou thv osfuov
autou to kata sarka
anasthsein ton criston kayisai
epi tou yronou autou
2:31 proidwn elalhsen peri thv
anastasewv tou cristou oti ou
kateleifyh h quch autou eiv
adou oude h sarx autou eiden
diafyoran
2:32 touton ton ihsoun
anesthsen o yeov ou pantev
hmeiv esmen marturev
2:33 th dexia oun tou yeou
uqwyeiv thn te epaggelian tou
agiou pneumatov labwn para
tou patrov execeen touto o nun
umeiv blepete kai akouete
2:34 ou gar dabid anebh eiv
touv ouranouv legei de autov
eipen o kuriov tw kuriw mou
kayou ek dexiwn mou
2:35 ewv an yw touv ecyrouv
sou upopodion twn podwn sou
2:36 asfalwv oun ginwsketw
pav oikov israhl oti kai kurion

Ac 2:28 Me fizeste notórios os
caminhos da vida, com a tua face
me encherás de júbilo.
Ac 2:29 Varões irmãos, me é lícito
vos falar com liberdade a respeito
do patriarca Davi, que ele tanto
morreu como foi sepultado, e a sua
sepultura está entre nós até este
presente dia.
Ac 2:30 Portanto, sendo um profeta,
e sabendo que Deus lhe jurou com
juramento levantar o Cristo do fruto
dos seus lombos, segundo a carne,
para o assentar sobre o seu trono;
Ac 2:31 Vendo-o antes, ele falou da
ressurreição de Cristo, que a sua
alma não foi deixada no inferno,
nem a sua carne viu corrupção.
Ac 2:32 A este Jesus Deus
ressuscitou; do que todos nós somos
testemunhas.
Ac 2:33 Havendo sido pois exaltado
pela mão direita de Deus, e
recebendo do Pai a promessa do
Espírito Santo, derramou isto que
agora vós vedes e ouvis.
Ac 2:34 Porque, Davi não subiu aos
Céus, mas ele próprio diz: Disse o
Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à
minha mão direita,
Ac 2:35 Até que eu ponha os teus
inimigos por escabelo dos teus pés.
Ac 2:36 Certamente saiba pois, toda
a casa de Israel, que Deus fez

kai criston auton o yeov
epoihsen touton ton ihsoun on
umeiv estaurwsate
2:37 akousantev de
katenughsan th kardia eipon te
prov ton petron kai touv
loipouv apostolouv ti
poihsomen andrev adelfoi
2:38 petrov de efh prov autouv
metanohsate kai baptisyhtw
ekastov umwn epi tw onomati
ihsou cristou eiv afesin
amartiwn kai lhqesye thn
dwrean tou agiou pneumatov
2:39 umin gar estin h epaggelia
kai toiv teknoiv umwn kai pasin
toiv eiv makran osouv an
proskaleshtai kuriov o yeov
hmwn
2:40 eteroiv te logoiv pleiosin
diemartureto kai parekalei
legwn swyhte apo thv geneav
thv skoliav tauthv
2:41 oi men oun asmenwv
apodexamenoi ton logon autou
ebaptisyhsan kai
proseteyhsan th hmera ekeinh
qucai wsei trisciliai
2:42 hsan de proskarterountev
th didach twn apostolwn kai
th koinwnia kai th klasei tou
artou kai taiv proseucaiv
2:43 egeneto de pash quch
fobov polla te terata kai
shmeia dia twn apostolwn
egineto

ambos, Senhor e Cristo, a este Jesus
a quem vós crucificastes.
Ac 2:37 E ouvindo eles estas coisas,
foram compungidos do coração, e
disseram a Pedro e aos de mais
Apóstolos: Que faremos, varões
irmãos?
Ac 2:38 E Pedro lhes disse:
Arrependei-vos, e cada um de vós
sede batizados no nome de Jesus
Cristo, para perdão dos pecados; e
recebereis o dom do Espírito Santo.
Ac 2:39 Porque a promessa é para
vós, e para os vossos filhos, e para
todos aqueles que estão distantes, a
tantos quantos Deus nosso Senhor
chamar.
Ac 2:40 E com muitas outras
palavras ele testificava sinceramente
e os exortava, dizendo: Salvai-vos
desta geração perversa.
Ac 2:41 Então, os que na verdade
receberam de boamente a sua
palavra foram batizados; e foram
acrescidas quase três mil almas à
igreja naquele dia.
Ac 2:42 E perseveravam na doutrina
dos apóstolos, e na comunhão, e no
partir do pão, e nas orações.
Ac 2:43 E veio temor sobre toda
alma, e muitas maravilhas e sinais
eram feitos através dos apóstolos.

2:44 pantev de oi pisteuontev
hsan epi to auto kai eicon
apanta koina
2:45 kai ta kthmata kai tav
uparxeiv epipraskon kai
diemerizon auta pasin kayoti
an tiv creian eicen
2:46 kay hmeran te
proskarterountev omoyumadon
en tw ierw klwntev te kat
oikon arton metelambanon
trofhv en agalliasei kai
afelothti kardiav
2:47 ainountev ton yeon kai
econtev carin prov olon ton
laon o de kuriov prosetiyei
touv swzomenouv kay hmeran th
ekklhsia
3:1 epi to auto de petrov kai
iwannhv anebainon eiv to ieron
epi thn wran thv proseuchv thn
ennathn
3:2 kai tiv anhr cwlov ek
koiliav mhtrov autou uparcwn
ebastazeto on etiyoun kay
hmeran prov thn yuran tou
ierou thn legomenhn wraian tou
aitein elehmosunhn para twn
eisporeuomenwn eiv to ieron
3:3 ov idwn petron kai iwannhn
mellontav eisienai eiv to ieron
hrwta elehmosunhn
3:4 atenisav de petrov eiv
auton sun tw iwannh eipen
bleqon eiv hmav

Ac 2:44 E todos os que criam
estavam juntos, e tinham todas as
coisas em comum,
Ac 2:45 E vendiam as suas
propriedades e bens, e os repartiam
com todos, conforme cada um tinha
necessidade.
Ac 2:46 E perseverando todo dia
concordemente no templo, e
partindo o pão de casa em casa,
participavam juntos do alimento
com alegria e singeleza de coração,
Ac 2:47 Louvando a Deus e tendo
graça para com todo o povo. E o
Senhor a cada dia acrescentava à
igreja aqueles que estavam sendo
salvos.
Ac 3:1 E SUBIRAM Pedro e João
juntos ao templo à hora da oração, a
nona.
Ac 3:2 E era trazido um certo varão
sendo coxo desde o ventre de sua
mãe, o qual todo dia punham à porta
do templo, chamada a formosa, para
pedir esmola daqueles que estavam
entrando no templo.
Ac 3:3 O qual, vendo Pedro e João,
estando para entrar no templo,
pedia-lhes, para receber uma
esmola.
Ac 3:4 E Pedro com João, fixando
os olhos nele, disse: Olha para nós.

3:5 o de epeicen autoiv
Ac 3:5 E ele, atentava para eles,
prosdokwn ti par autwn labein esperando receber alguma coisa
deles.
3:6 eipen de petrov argurion kai Ac 3:6 E disse Pedro: Prata e ouro
crusion ouc uparcei moi o de
não tenho comigo, mas o que tenho,
ecw touto soi didwmi en tw
isso te dou: No nome de Jesus
onomati ihsou cristou tou
Cristo, o Nazareno, levanta-te, e
nazwraiou egeirai kai peripatei anda.
3:7 kai piasav auton thv dexiav Ac 3:7 E tomando-o pela mão
ceirov hgeiren paracrhma de
direita, o levantou, e imediatamente
esterewyhsan autou ai baseiv os seus pés e tornozelos se
kai ta sfura
firmaram.
3:8 kai exallomenov esth kai
Ac 3:8 E ele, saltando, pôs-se em
periepatei kai eishlyen sun
pé, e andava, e entrou no templo
autoiv eiv to ieron peripatwn
com eles, andando e saltando e
kai allomenov kai ainwn ton
louvando a Deus.
yeon
3:9 kai eiden auton pav o laov Ac 3:9 E todo o povo o viu andando
peripatounta kai ainounta ton e louvando a Deus.
yeon
3:10 epeginwskon te auton oti Ac 3:10 E o reconheciam, que ele
outov hn o prov thn
era o que se assentava por esmola à
elehmosunhn kayhmenov epi th porta formosa do templo, e ficaram
wraia pulh tou ierou kai
cheios de pasmo e espanto, pelo que
eplhsyhsan yambouv kai
lhe acontecera.
ekstasewv epi tw sumbebhkoti
autw
3:11 kratountov de tou iayentov Ac 3:11 E apegando-se o coxo, que
cwlou ton petron kai iwannhn fora curado, a Pedro e a João, todo o
sunedramen prov autouv pav o povo correu atônito a eles, ao
laov epi th stoa th kaloumenh alpendre chamado de Salomão.
solomwntov ekyamboi
3:12 idwn de petrov apekrinato Ac 3:12 E vendo Pedro isto,
prov ton laon andrev
respondeu
ao
povo:
Varões
israhlitai ti yaumazete epi
Israelitas, por que vos maravilhais
toutw h hmin ti atenizete wv
disto? Ou por que olhais tanto para
idia dunamei h eusebeia
nós, como se por nosso próprio

pepoihkosin tou peripatein
auton
3:13 o yeov abraam kai isaak
kai iakwb o yeov twn paterwn
hmwn edoxasen ton paida autou
ihsoun on umeiv paredwkate kai
hrnhsasye auton kata
proswpon pilatou krinantov
ekeinou apoluein
3:14 umeiv de ton agion kai
dikaion hrnhsasye kai
hthsasye andra fonea
carisyhnai umin
3:15 ton de archgon thv zwhv
apekteinate on o yeov hgeiren
ek nekrwn ou hmeiv marturev
esmen
3:16 kai epi th pistei tou
onomatov autou touton on
yewreite kai oidate esterewsen
to onoma autou kai h pistiv h
di autou edwken autw thn
oloklhrian tauthn apenanti
pantwn umwn
3:17 kai nun adelfoi oida oti
kata agnoian epraxate wsper
kai oi arcontev umwn
3:18 o de yeov a prokathggeilen
dia stomatov pantwn twn
profhtwn autou payein ton
criston eplhrwsen outwv
3:19 metanohsate oun kai
epistreqate eiv to exaleifyhnai
umwn tav amartiav opwv an
elywsin kairoi anaquxewv apo
proswpou tou kuriou

poder ou santidade fizéssemos a este
andar.
Ac 3:13 O Deus de Abraão e de
Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos
pais glorificou o seu filho Jesus, a
quem vós entregastes, e perante a
face de Pilatos o negastes, havendo
ele julgado soltá-lo.
Ac 3:14 Mas vós negastes o Santo e
Justo, e pedistes vos ser dado um
varão homicida.
Ac 3:15 E matastes o Príncipe da
vida, ao qual Deus ressuscitou
dentre os mortos, do que nós somos
testemunhas.
Ac 3:16 E pela fé no seu nome, o
seu nome fortaleceu a este homem
que vós vedes e conheceis; e a fé
que é através dele, concedeu a este
na presença de todos vós, esta
perfeita saúde.
Ac 3:17 E agora, irmãos, eu sei que
fizestes isto por ignorância, como
também os vossos príncipes.
Ac 3:18 Mas Deus cumpriu assim o
que antes anunciou pela boca de
todos os seus profetas, que o Cristo
havia de padecer.
Ac 3:19 Arrependei-vos pois, e
convertei-vos, para serem apagados
os vossos pecados, de modo que
venham tempos de refrigério da
presença do Senhor,

3:20 kai aposteilh ton
prokekhrugmenon umin ihsoun
criston
3:21 on dei ouranon men
dexasyai acri cronwn
apokatastasewv pantwn wn
elalhsen o yeov dia stomatov
pantwn agiwn autou profhtwn
ap aiwnov
3:22 mwshv men gar prov touv
paterav eipen oti profhthn
umin anasthsei kuriov o yeov
umwn ek twn adelfwn umwn wv
eme autou akousesye kata
panta osa an lalhsh prov
umav
3:23 estai de pasa quch htiv an
mh akoush tou profhtou
ekeinou exoloyreuyhsetai ek
tou laou
3:24 kai pantev de oi profhtai
apo samouhl kai twn kayexhv
osoi elalhsan kai
prokathggeilan tav hmerav
tautav
3:25 umeiv este uioi twn
profhtwn kai thv diayhkhv hv
dieyeto o yeov prov touv
paterav hmwn legwn prov
abraam kai tw spermati sou
eneuloghyhsontai pasai ai
patriai thv ghv
3:26 umin prwton o yeov
anasthsav ton paida autou
ihsoun apesteilen auton
eulogounta umav en tw
apostrefein ekaston apo twn

Ac 3:20 E ele envie Jesus Cristo,
aquele que já antes vos foi pregado.
Ac 3:21 A quem, convém o Céu, na
verdade, receber até os tempos da
restauração de todas as coisas, que
Deus falou pela boca de todos os
seus santos profetas, desde o
princípio do mundo.
Ac 3:22 Porque, na verdade, Moisés
disse aos Pais: Um profeta
semelhante a mim, o Senhor vosso
Deus vos levantará dentre os vossos
irmãos: A ele ouvireis em tudo
quanto ele vos disser.
Ac 3:23 E acontecerá que toda alma
que não ouvir a esse profeta, será
desarraigada dentre o povo.
Ac 3:24 E também todos os profetas
desde Samuel e posteriores, tantos
quantos
falaram,
também
predisseram estes dias.
Ac 3:25 Vós sois os filhos dos
profetas, e do concerto que Deus fez
com os nossos pais, dizendo a
Abraão: E na tua semente serão
benditas todas as famílias da terra.

Ac 3:26 Havendo Deus ressuscitado
o seu Filho Jesus, primeiramente o
enviou a vós, abençoando-vos no
converter cada um de vós das vossas
maldades.

ponhriwn umwn
4:1 lalountwn de autwn prov
ton laon epesthsan autoiv oi
iereiv kai o strathgov tou ierou
kai oi saddoukaioi
4:2 diaponoumenoi dia to
didaskein autouv ton laon kai
kataggellein en tw ihsou thn
anastasin thn ek nekrwn
4:3 kai epebalon autoiv tav
ceirav kai eyento eiv thrhsin
eiv thn aurion hn gar espera
hdh
4:4 polloi de twn akousantwn
ton logon episteusan kai
egenhyh o ariymov twn andrwn
wsei ciliadev pente
4:5 egeneto de epi thn aurion
sunacyhnai autwn touv
arcontav kai presbuterouv kai
grammateiv eiv ierousalhm
4:6 kai annan ton arcierea kai
kaiafan kai iwannhn kai
alexandron kai osoi hsan ek
genouv arcieratikou
4:7 kai sthsantev autouv en tw
mesw epunyanonto en poia
dunamei h en poiw onomati
epoihsate touto umeiv
4:8 tote petrov plhsyeiv
pneumatov agiou eipen prov
autouv arcontev tou laou kai
presbuteroi tou israhl
4:9 ei hmeiv shmeron
anakrinomeya epi euergesia
anyrwpou asyenouv en tini

Ac 4:1 E ESTANDO eles falando ao
povo, vieram sobre eles os
sacerdotes e o capitão do templo e
os saduceus,
Ac 4:2 Doendo-se muito em razão
de ensinarem eles ao povo, e
anunciarem em Jesus a ressurreição
dentre os mortos.
Ac 4:3 E lançaram as mão neles e
os puseram em prisão até ao dia
seguinte; porquanto já era o
anoitecer.
Ac 4:4 Mas muitos daqueles
ouvindo a palavra, creram, e
chegou o número dos varões a quase
cinco mil.
Ac 4:5 E no dia seguinte, aconteceu
estarem reunidos em Jerusalém, os
seus príncipes e anciãos e escribas,
Ac 4:6 E Anás, o sumo sacerdote, e
Caifás e João e Alexandre, e todos
quantos eram da linhagem sumo
sacerdotal.
Ac 4:7 E pondo-os no meio,
perguntaram-lhes: Em que poder, ou
em nome de quem vós fizestes isto?
Ac 4:8 Então Pedro, cheio do
Espírito Santo, lhes disse: Principais
do povo e anciãos de Israel:
Ac 4:9 Se nós hoje somos
examinados a respeito do benefício
feito a um homem enfermo, de que

outov seswstai
4:10 gnwston estw pasin umin
kai panti tw law israhl oti en
tw onomati ihsou cristou tou
nazwraiou on umeiv
estaurwsate on o yeov hgeiren
ek nekrwn en toutw outov
paresthken enwpion umwn ugihv
4:11 outov estin o liyov o
exouyenhyeiv uf umwn twn
oikodomountwn o genomenov eiv
kefalhn gwniav
4:12 kai ouk estin en allw
oudeni h swthria oute gar
onoma estin eteron upo ton
ouranon to dedomenon en
anyrwpoiv en w dei swyhnai
hmav
4:13 yewrountev de thn tou
petrou parrhsian kai iwannou
kai katalabomenoi oti
anyrwpoi agrammatoi eisin kai
idiwtai eyaumazon epeginwskon
te autouv oti sun tw ihsou hsan
4:14 ton de anyrwpon blepontev
sun autoiv estwta ton
teyerapeumenon ouden eicon
anteipein
4:15 keleusantev de autouv exw
tou sunedriou apelyein
sunebalon prov allhlouv
4:16 legontev ti poihsomen toiv
anyrwpoiv toutoiv oti men gar
gnwston shmeion gegonen di
autwn pasin toiv katoikousin
ierousalhm faneron kai ou
dunameya arnhsasyai

maneira ele foi curado,
Ac 4:10 Seja isto notório a todos
vós e a todo o povo de Israel, que no
nome de Jesus Cristo, o Nazareno,
aquele que vós crucificastes, ao qual
Deus ressuscitou dentre os mortos,
nele, está este são perante vós.
Ac 4:11 Ele é a pedra que foi
rejeitada por vós os edificadores, a
qual foi feita para cabeça de
esquina.
Ac 4:12 E não há salvação em
nenhum outro, porque nem mesmo
há, debaixo do céu, nenhum outro
nome que tem sido dado entre os
homens, em que nós devemos ser
salvos.
Ac 4:13 Vendo eles então a ousadia
de Pedro e João, e percebendo que
eram homens iletrados e sem
instrução,
maravilharam-se,
e
reconheceram que eles haviam
estado com Jesus.
Ac 4:14 E vendo estar com eles o
homem que fora curado, nada
tinham para dizer em contrário.
Ac 4:15 E mandando-os ir para fora
do Sinédrio, conferenciaram uns
com os outros,
Ac 4:16 Dizendo: Que faremos a
estes homens? Porque na verdade,
que um sinal notório foi feito
através deles, é manifesto a todos os
que habitam em Jerusalém, e não
podemos negar isto.

4:17 all ina mh epi pleion
dianemhyh eiv ton laon apeilh
apeilhswmeya autoiv mhketi
lalein epi tw onomati toutw
mhdeni anyrwpwn
4:18 kai kalesantev autouv
parhggeilan autoiv to kayolou
mh fyeggesyai mhde didaskein
epi tw onomati tou ihsou
4:19 o de petrov kai iwannhv
apokriyentev prov autouv eipon
ei dikaion estin enwpion tou
yeou umwn akouein mallon h tou
yeou krinate
4:20 ou dunameya gar hmeiv a
eidomen kai hkousamen mh
lalein
4:21 oi de prosapeilhsamenoi
apelusan autouv mhden
euriskontev to pwv kolaswntai
autouv dia ton laon oti pantev
edoxazon ton yeon epi tw
gegonoti
4:22 etwn gar hn pleionwn
tessarakonta o anyrwpov ef
on egegonei to shmeion touto
thv iasewv
4:23 apoluyentev de hlyon prov
touv idiouv kai aphggeilan osa
prov autouv oi arciereiv kai oi
presbuteroi eipon

Ac 4:17 Mas para que isto não se
divulgue mais entre o povo,
ameacemo-los com uma ameaça
rigorosa, não mais falarem neste
nome a homem algum.
Ac 4:18 E chamando-os, lhes
ordenaram totalmente não falar,
nem ensinar no nome de Jesus.
Ac 4:19 Porém, Pedro e João
respondendo, disseram-lhes: Julgai
vós, se é justo diante de Deus, ouvir
mais a vós do que a Deus.
Ac 4:20 Porque nós não podemos
não falar o que havemos visto e
ouvido.
Ac 4:21 Mas, havendo eles ainda
mais os ameaçado, nada achando
como motivo para os castigar, os
deixaram ir por causa do povo;
porque todos glorificavam a Deus
pelo que acontecera.
Ac 4:22 Porque o homem, em quem
fora feito este milagre de cura, era
de mais de quarenta anos.

Ac 4:23 E, havendo eles sido soltos,
foram para os seus próprios
companheiros, e lhes contaram tudo
quanto os principais dos sacerdotes
e os anciãos lhes disseram.
4:24 oi de akousantev
Ac 4:24 E ouvindo eles isto,
omoyumadon hran fwnhn prov levantaram unânimes a voz a Deus,
ton yeon kai eipon despota su o e disseram: Ó Senhor, tu és o Deus,
yeov o poihsav ton ouranon kai que fizeste o céu e a terra e o mar, e
thn ghn kai thn yalassan kai todas as coisas que há neles;

panta ta en autoiv
4:25 o dia stomatov dabid tou
paidov sou eipwn ina ti
efruaxan eynh kai laoi
emelethsan kena
4:26 paresthsan oi basileiv
thv ghv kai oi arcontev
sunhcyhsan epi to auto kata
tou kuriou kai kata tou
cristou autou
4:27 sunhcyhsan gar ep
alhyeiav epi ton agion paida
sou ihsoun on ecrisav hrwdhv
te kai pontiov pilatov sun
eynesin kai laoiv israhl
4:28 poihsai osa h ceir sou kai
h boulh sou prowrisen genesyai

Ac 4:25 Que pela boca de Davi, o
teu servo, disseste: Por que
bramaram os gentios, e os povos
imaginaram coisas vãs?
Ac 4:26 Os Reis da terra se
levantaram, e os príncipes se
juntaram à uma contra o Senhor e
contra o seu Cristo.

Ac 4:27 Porque se juntaram, na
verdade, contra o teu Santo Filho
Jesus que tu ungiste, tanto Herodes,
como Pôncio Pilatos, com os
gentios e os povos de Israel,
Ac 4:28 Para fazerem tudo o que a
tua mão e o teu conselho
predeterminaram ser feito.
4:29 kai ta nun kurie epide epi Ac 4:29 E agora, Ó Senhor, olha
tav apeilav autwn kai dov toiv para as ameaças deles, e concede
douloiv sou meta parrhsiav
aos teus servos falar a tua palavra
pashv lalein ton logon sou
com toda ousadia,
4:30 en tw thn ceira sou
Ac 4:30 No estenderes a tua mão
ekteinein se eiv iasin kai shmeia para cura, e serem feitos sinais e
kai terata ginesyai dia tou
prodígios através do nome do teu
onomatov tou agiou paidov sou Santo Filho Jesus.
ihsou
4:31 kai dehyentwn autwn
Ac 4:31 E havendo eles orado,
esaleuyh o topov en w hsan
moveu-se o lugar em que estavam
sunhgmenoi kai eplhsyhsan
reunidos, e foram todos cheios do
apantev pneumatov agiou kai
Espírito Santo, e anunciavam a
elaloun ton logon tou yeou
palavra de Deus com ousadia.
meta parrhsiav
4:32 tou de plhyouv twn
Ac 4:32 E era um, o coração e a
pisteusantwn hn h kardia kai h alma da multidão daqueles que
quch mia kai oud eiv ti twn
creram; e ninguém dizia ser sua

uparcontwn autw elegen idion
einai all hn autoiv apanta
koina
4:33 kai megalh dunamei
apedidoun to marturion oi
apostoloi thv anastasewv tou
kuriou ihsou cariv te megalh hn
epi pantav autouv
4:34 oude gar endehv tiv
uphrcen en autoiv osoi gar
kthtorev cwriwn h oikiwn
uphrcon pwlountev eferon tav
timav twn pipraskomenwn
4:35 kai etiyoun para touv
podav twn apostolwn
diedidoto de ekastw kayoti an
tiv creian eicen
4:36 iwshv de o epiklhyeiv
barnabav upo twn apostolwn o
estin meyermhneuomenon uiov
paraklhsewv leuithv kupriov
tw genei
4:37 uparcontov autw agrou
pwlhsav hnegken to crhma kai
eyhken para touv podav twn
apostolwn
5:1 anhr de tiv ananiav onomati
sun sapfeirh th gunaiki autou
epwlhsen kthma
5:2 kai enosfisato apo thv
timhv suneiduiav kai thv
gunaikov autou kai enegkav
merov ti para touv podav twn
apostolwn eyhken
5:3 eipen de petrov anania dia

própria, coisa alguma do que ele
tinha, mas todas as coisas lhes eram
comuns.
Ac 4:33 E com grande poder, os
apóstolos davam testemunho da
ressurreição do Senhor Jesus; e
havia abundante graça sobre todos
eles.
Ac 4:34 Porque não havia algum
necessitado entre eles; porque todos
os que eram proprietários de campos
ou casas, vendendo-os, traziam os
valores do que fora vendido e os
depositavam aos pés dos apóstolos;
Ac 4:35 E se repartia a cada um,
segundo a necessidade que cada um
tinha.
Ac 4:36 Então José, o qual era
chamado pelos apóstolos, Barnabé
(que sendo interpretado, é filho da
consolação), levita, Cipriota por
nascimento,
Ac 4:37 Um campo sendo seu,
vendendo-o, trouxe o dinheiro e o
depositou aos pés dos apóstolos.
Ac 5:1 MAS um certo varão de
nome Ananias, com Safira a sua
mulher vendeu uma propriedade,
Ac 5:2 E defraudou do preço,
sabendo disto também a sua mulher,
e trazendo uma certa parte, a
depositou aos pés dos apóstolos.
Ac 5:3 E disse Pedro: Ananias,

ti eplhrwsen o satanav thn
kardian sou qeusasyai se to
pneuma to agion kai
nosfisasyai apo thv timhv tou
cwriou
5:4 ouci menon soi emenen kai
prayen en th sh exousia
uphrcen ti oti eyou en th kardia
sou to pragma touto ouk
eqeusw anyrwpoiv alla tw yew
5:5 akouwn de ananiav touv
logouv toutouv peswn exequxen
kai egeneto fobov megav epi
pantav touv akouontav tauta
5:6 anastantev de oi newteroi
sunesteilan auton kai
exenegkantev eyaqan
5:7 egeneto de wv wrwn triwn
diasthma kai h gunh autou mh
eiduia to gegonov eishlyen
5:8 apekriyh de auth o petrov
eipe moi ei tosoutou to cwrion
apedosye h de eipen nai
tosoutou
5:9 o de petrov eipen prov
authn ti oti sunefwnhyh umin
peirasai to pneuma kuriou idou
oi podev twn yaqantwn ton
andra sou epi th yura kai
exoisousin se
5:10 epesen de paracrhma para
touv podav autou kai exequxen
eiselyontev de oi neaniskoi
euron authn nekran kai
exenegkantev eyaqan prov ton

porque Satanás encheu o teu
coração, para mentires tu ao Espírito
Santo, e defraudares do valor da
propriedade?
Ac
5:4
Permanecendo,
não
permanecia para ti? E vendida, não
estava na tua própria autoridade?
Por que puseste este desígnio no teu
coração? Não mentiste aos homens,
mas a Deus.
Ac 5:5 E Ananias ouvindo estas
palavras, havendo caído, expirou. E
veio um grande temor sobre todos
os que ouviram estas coisas.
Ac 5:6 E levantando-se os moços, o
envolveram, e levando para fora, o
sepultaram.
Ac 5:7 E quase três horas depois,
sucedeu que também entrou a sua
mulher, não sabendo o que havia
acontecido.
Ac 5:8 E Pedro lhe respondeu: Dizeme, se vendestes por tanto aquela
propriedade? E ela disse: Sim, por
tanto.
Ac 5:9 E Pedro lhe disse: Por que é
que fizestes acordo entre vós para
tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à
porta os pés daqueles que
sepultaram o teu marido, e também
levarão a ti.
Ac 5:10 E imediatamente ela caiu
aos pés dele, e expirou. E entrando
os moços, acharam-na morta; e
levando para fora, eles a sepultaram
junto ao seu marido.

andra authv
5:11 kai egeneto fobov megav ef
olhn thn ekklhsian kai epi
pantav touv akouontav tauta
5:12 dia de twn ceirwn twn
apostolwn egineto shmeia kai
terata en tw law polla kai
hsan omoyumadon apantev en th
stoa solomwntov
5:13 twn de loipwn oudeiv
etolma kollasyai autoiv all
emegalunen autouv o laov
5:14 mallon de prosetiyento
pisteuontev tw kuriw plhyh
andrwn te kai gunaikwn

Ac 5:11 E veio um grande temor
sobre toda a igreja, e sobre todos os
que ouviram estas coisas.
Ac 5:12 E pelas mãos dos apóstolos
se faziam muitos sinais e maravilhas
entre o povo. E estavam todos
unânimes no alpendre de Salomão.

Ac 5:13 E dos restantes, ninguém
ousava juntar-se a eles; mas o povo
os tinha em grande estima.
Ac 5:14 E aumentava mais e mais
os que estavam crendo no Senhor,
multidões tanto de varões quanto de
mulheres.
5:15 wste kata tav plateiav
Ac 5:15 De maneira a trazerem os
ekferein touv asyeneiv kai
enfermos para fora ao longo das
tiyenai epi klinwn kai
ruas, e os colocarem sobre camas e
krabbatwn ina ercomenou
macas, para que, ao menos a sombra
petrou kan h skia episkiash
de Pedro, vindo, cobrisse algum
tini autwn
deles.
5:16 sunhrceto de kai to
Ac 5:16 E até das cidades
plhyov twn perix polewn eiv
circunvizinhas, vinha juntamente a
ierousalhm ferontev asyeneiv multidão para Jerusalém, trazendo
kai ocloumenouv upo pneumatwn enfermos e atormentados de
akayartwn oitinev
espíritos imundos; os quais eram
eyerapeuonto apantev
todos curados.
5:17 anastav de o arciereuv kai Ac 5:17 E levantando-se o sumo
pantev oi sun autw h ousa
sacerdote, e todos os que estavam
airesiv twn saddoukaiwn
com ele, (sendo da seita dos
eplhsyhsan zhlou
saduceus), encheram-se de inveja,
5:18 kai epebalon tav ceirav
Ac 5:18 E lançaram as mãos deles
autwn epi touv apostolouv kai sobre os apóstolos, e os puseram na
eyento autouv en thrhsei
prisão pública.
dhmosia

5:19 aggelov de kuriou dia thv
nuktov hnoixen tav yurav thv
fulakhv exagagwn te autouv
eipen
5:20 poreuesye kai stayentev
laleite en tw ierw tw law
panta ta rhmata thv zwhv
tauthv
5:21 akousantev de eishlyon
upo ton oryron eiv to ieron kai
edidaskon paragenomenov de o
arciereuv kai oi sun autw
sunekalesan to sunedrion kai
pasan thn gerousian twn uiwn
israhl kai apesteilan eiv to
desmwthrion acyhnai autouv
5:22 oi de uphretai
paragenomenoi ouc euron
autouv en th fulakh
anastreqantev de aphggeilan
5:23 legontev oti to men
desmwthrion euromen
kekleismenon en pash asfaleia
kai touv fulakav exw estwtav
pro twn yurwn anoixantev de
esw oudena euromen
5:24 wv de hkousan touv logouv
toutouv o te iereuv kai o
strathgov tou ierou kai oi
arciereiv dihporoun peri autwn
ti an genoito touto

Ac 5:19 Mas um anjo do Senhor,
durante a noite abriu as portas da
prisão, e tirando-os para fora, disse:
Ac 5:20 Ide, e vos pondo de pé, falai
ao povo no templo, todas as
palavras desta vida.
Ac 5:21 E ouvindo eles isto,
entraram de manhã cedo no templo,
e ensinavam. Vindo porém o sumo
sacerdote e os que estavam com ele,
convocaram o sinédrio, e todos os
anciãos dos filhos de Israel, e
enviaram ao cárcere, para os
trazerem.
Ac 5:22 Mas, indo os servidores,
não os acharam na prisão; e
voltando, relataram,

Ac 5:23 Dizendo: Realmente nós
achamos o cárcere fechado com
toda segurança, e os guardas estando
de fora às portas; mas havendo
aberto, nós não achamos ninguém
dentro.
Ac 5:24 E, quando eles ouviram
estas palavras, tanto o sumo
sacerdote, como o capitão do
templo, e os principais dos
sacerdotes, estavam perplexos a
respeito deles, do que isto viria a
ser.
5:25 paragenomenov de tiv
Ac 5:25 E vindo um certo, lhes
aphggeilen autoiv legwn oti
anunciou, dizendo: Eis que os
idou oi andrev ouv eyesye en th varões, que vós pusestes na prisão,
fulakh eisin en tw ierw estwtev estão no templo, estando de pé e

kai didaskontev ton laon
5:26 tote apelywn o strathgov
sun toiv uphretaiv hgagen
autouv ou meta biav efobounto
gar ton laon ina mh liyasywsin
5:27 agagontev de autouv
esthsan en tw sunedriw kai
ephrwthsen autouv o arciereuv
5:28 legwn ou paraggelia
parhggeilamen umin mh
didaskein epi tw onomati toutw
kai idou peplhrwkate thn
ierousalhm thv didachv umwn
kai boulesye epagagein ef hmav
to aima tou anyrwpou toutou
5:29 apokriyeiv de o petrov kai
oi apostoloi eipon peiyarcein
dei yew mallon h anyrwpoiv
5:30 o yeov twn paterwn hmwn
hgeiren ihsoun on umeiv
dieceirisasye kremasantev epi
xulou
5:31 touton o yeov archgon kai
swthra uqwsen th dexia autou
dounai metanoian tw israhl kai
afesin amartiwn
5:32 kai hmeiv esmen autou
marturev twn rhmatwn toutwn
kai to pneuma de to agion o
edwken o yeov toiv peiyarcousin
autw
5:33 oi de akousantev
dieprionto kai ebouleuonto
anelein autouv
5:34 anastav de tiv en tw

ensinando o povo.
Ac 5:26 Então, indo o capitão com
os servidores, os trouxe, não com
violência, (porque temiam o povo,
para que não fossem apedrejados.)
Ac 5:27 E havendo-os trazido,
puseram no sinédrio. E o sumo
sacerdote os interrogou,
Ac 5:28 Dizendo: Não vos
ordenamos
expressamente
por
ordem, não ensinar sobre este
nome? E eis que enchestes
Jerusalém com a vossa doutrina, e
quereis trazer sobre nós, o sangue
deste homem.
Ac 5:29 Porém Pedro e os apóstolos
respondendo, disseram: Muito mais
importa obedecer a Deus, do que
aos homens.
Ac 5:30 O Deus dos nossos Pais
ressuscitou Jesus, a quem vós
matastes, pendurando-o no madeiro.
Ac 5:31 A este Deus exaltou com
sua mão direita, por Príncipe e
Salvador, para dar a Israel a
conversão e remissão dos pecados.
Ac 5:32 E nós somos suas
testemunhas acerca destas palavras,
e também o Espírito Santo, o qual
Deus tem dado à queles que lhe
obedecem.
Ac 5:33 E ouvindo eles isto, se
enfureciam, e consultavam para os
matar.
Ac 5:34 Porém, levantando-se no

sunedriw farisaiov onomati
gamalihl nomodidaskalov
timiov panti tw law ekeleusen
exw bracu ti touv apostolouv
poihsai
5:35 eipen te prov autouv
andrev israhlitai prosecete
eautoiv epi toiv anyrwpoiv
toutoiv ti mellete prassein
5:36 pro gar toutwn twn
hmerwn anesth yeudav legwn
einai tina eauton w
prosekollhyh ariymov andrwn
wsei tetrakosiwn ov anhreyh
kai pantev osoi epeiyonto autw
dieluyhsan kai egenonto eiv
ouden
5:37 meta touton anesth ioudav
o galilaiov en taiv hmeraiv thv
apografhv kai apesthsen laon
ikanon opisw autou kakeinov
apwleto kai pantev osoi
epeiyonto autw
dieskorpisyhsan
5:38 kai ta nun legw umin
aposthte apo twn anyrwpwn
toutwn kai easate autouv oti
ean h ex anyrwpwn h boulh
auth h to ergon touto
kataluyhsetai
5:39 ei de ek yeou estin ou
dunasye katalusai auto
mhpote kai yeomacoi eureyhte
5:40 epeisyhsan de autw kai
proskalesamenoi touv
apostolouv deirantev

sinédrio um certo fariseu, por nome
Gamaliel, doutor da lei, honrado por
todo o povo, ordenou levarem os
apóstolos para fora por um pouco de
tempo,
Ac 5:35 e disse-lhes: Varões
Israelitas, acautelai-vos a respeito
do que estais para fazer a estes
homens;
Ac 5:36 Porque antes destes dias se
levantou Teudas, dizendo de si
mesmo ser alguém, a quem se
ajuntou um número de quase
quatrocentos homens; o qual foi
morto, e todos quantos estavam
persuadidos
por
ele,
foram
dispersos, e feitos em nada.
Ac 5:37 Depois deste, se levantou
Judas, o Galileu, nos dias do
alistamento, e levou muito povo
após si; mas também este pereceu, e
todos os que estavam persuadidos
por ele foram dispersos.
Ac 5:38 E no presente, vos digo,
afastai-vos destes homens, e deixaios; porque, caso este conselho ou
esta obra seja de homens, será
desfeita;
Ac 5:39 Mas se é de Deus, não a
podeis desfazer, para que não sejais
também achados combatentes contra
Deus.
Ac 5:40 E foram persuadidos por
ele. E havendo chamado os
apóstolos, açoitando-os, ordenaram

parhggeilan mh lalein epi tw
onomati tou ihsou kai apelusan
autouv
5:41 oi men oun eporeuonto
cairontev apo proswpou tou
sunedriou oti uper tou
onomatov autou kathxiwyhsan
atimasyhnai
5:42 pasan te hmeran en tw
ierw kai kat oikon ouk
epauonto didaskontev kai
euaggelizomenoi ihsoun ton
criston
6:1 en de taiv hmeraiv tautaiv
plhyunontwn twn mayhtwn
egeneto goggusmov twn
ellhnistwn prov touv ebraiouv
oti pareyewrounto en th
diakonia th kayhmerinh ai
chrai autwn
6:2 proskalesamenoi de oi
dwdeka to plhyov twn mayhtwn
eipon ouk areston estin hmav
kataleiqantav ton logon tou
yeou diakonein trapezaiv
6:3 episkeqasye oun adelfoi
andrav ex umwn
marturoumenouv epta plhreiv
pneumatov agiou kai sofiav ouv
katasthsomen epi thv creiav
tauthv
6:4 hmeiv de th proseuch kai th
diakonia tou logou
proskarterhsomen
6:5 kai hresen o logov enwpion
pantov tou plhyouv kai
exelexanto stefanon andra

não falar no nome de Jesus, e os
deixaram ir.
Ac 5:41 Então eles, de fato saíram
da presença do sinédrio, regozijando
que pelo seu nome foram achados
dignos de padecerem afronta.
Ac 5:42 E todos os dias no templo e
pelas
casas,
não
cessavam,
ensinando e anunciando o evangelho
de Jesus, o Cristo.
Ac 6:1 E NAQUELES dias,
multiplicando-se os discípulos,
houve uma murmuração dos gregos
contra os hebreus, de que as suas
viúvas eram desprezadas no
ministério quotidiano.
Ac 6:2 E os doze convocando a
multidão dos discípulos, disseram:
Não é razoável a nós, deixarmos a
palavra de Deus, para servirmos às
mesas.
Ac 6:3 Portanto irmãos, escolhei
dentre vós mesmos, sete varões
tendo bom testemunho, cheios do
Espírito Santo e sabedoria, aos quais
constituiremos
sobre
esta
importante necessidade.
Ac 6:4 Nós porém perseveraremos
na oração, e no ministério da
palavra.
Ac 6:5 E esta palavra agradou diante
de toda a multidão; e elegeram
Estevão, um varão cheio de fé e do

plhrh pistewv kai pneumatov
agiou kai filippon kai
procoron kai nikanora kai
timwna kai parmenan kai
nikolaon proshluton antiocea
6:6 ouv esthsan enwpion twn
apostolwn kai proseuxamenoi
epeyhkan autoiv tav ceirav
6:7 kai o logov tou yeou
huxanen kai eplhyuneto o
ariymov twn mayhtwn en
ierousalhm sfodra poluv te
oclov twn ierewn uphkouon th
pistei
6:8 stefanov de plhrhv pistewv
kai dunamewv epoiei terata kai
shmeia megala en tw law
6:9 anesthsan de tinev twn ek
thv sunagwghv thv legomenhv
libertinwn kai kurhnaiwn kai
alexandrewn kai twn apo
kilikiav kai asiav suzhtountev
tw stefanw
6:10 kai ouk iscuon antisthnai
th sofia kai tw pneumati w
elalei
6:11 tote upebalon andrav
legontav oti akhkoamen autou
lalountov rhmata blasfhma
eiv mwshn kai ton yeon

Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e
Nicanor, e Timão, e Parmenas, e
Nicolau um prosélito de Antioquia,

Ac 6:6 Aos quais eles apresentaram
ante os apóstolos; e estes havendo
orado, lhes impuseram as mãos.
Ac 6:7 E a palavra de Deus crescia,
e o número dos discípulos se
multiplicava muito em Jerusalém, e
grande multidão dos sacerdotes
obedecia à fé.
Ac 6:8 E Estevão, cheio de fé e
poder, fazia prodígios e grandes
sinais entre o povo.
Ac 6:9 E levantaram-se uns,
daqueles da sinagoga chamada dos
libertinos,
e
Cireneus,
e
Alexandrinos, e daqueles da Cilicia
e Ásia, contendendo com Estevão.

Ac 6:10 E não podiam resistir à
sabedoria e ao Espírito com que
falava.
Ac 6:11 Então eles subornaram
varões, que dissessem: Nós lhe
temos ouvido proferindo palavras
blasfemas contra Moisés e contra
Deus.
6:12 sunekinhsan te ton laon
Ac 6:12 E agitaram o povo e os
kai touv presbuterouv kai touv anciãos e os escribas, e vindo contra
grammateiv kai epistantev
ele, o prenderam, e levaram ao
sunhrpasan auton kai hgagon sinédrio,
eiv to sunedrion

6:13 esthsan te marturav
qeudeiv legontav o anyrwpov
outov ou pauetai rhmata
blasfhma lalwn kata tou
topou tou agiou toutou kai tou
nomou
6:14 akhkoamen gar autou
legontov oti ihsouv o
nazwraiov outov katalusei ton
topon touton kai allaxei ta
eyh a paredwken hmin mwushv
6:15 kai atenisantev eiv auton
apantev oi kayezomenoi en tw
sunedriw eidon to proswpon
autou wsei proswpon aggelou
7:1 eipen de o arciereuv ei ara
tauta outwv ecei
7:2 o de efh andrev adelfoi kai
paterev akousate o yeov thv
doxhv wfyh tw patri hmwn
abraam onti en th mesopotamia
prin h katoikhsai auton en
carran
7:3 kai eipen prov auton exelye
ek thv ghv sou kai ek thv
suggeneiav sou kai deuro eiv
ghn hn an soi deixw
7:4 tote exelywn ek ghv
caldaiwn katwkhsen en carran
kakeiyen meta to apoyanein ton
patera autou metwkisen auton
eiv thn ghn tauthn eiv hn umeiv
nun katoikeite
7:5 kai ouk edwken autw
klhronomian en auth oude bhma
podov kai ephggeilato autw
dounai eiv katascesin authn

Ac 6:13 E apresentaram falsas
testemunhas, dizendo: Este homem
não cessa de proferir palavras
blasfemas contra este santo lugar e
contra a lei;
Ac 6:14 Porque nós lhe ouvimos
dizendo: Que este Jesus, o
Nazareno, destruirá este lugar, e
mudará os costumes que Moisés nos
entregou.
Ac 6:15 Então todos os que estavam
assentados no sinédrio, fixando os
olhos nele, viram a sua face como a
face de um anjo.
Ac 7:1 E DISSE o sumo sacerdote:
Então, é isto assim?
Ac 7:2 E ele disse: Varões irmãos e
pais, ouvi: O Deus da glória
apareceu ao nosso Pai Abraão,
estando ainda na Mesopotâmia,
antes dele habitar em Harã,
Ac 7:3 e lhe disse: Sai da tua terra e
da tua parentela e vem para terra
que eu te mostrarei.
Ac 7:4 Então saindo da terra dos
caldeus, ele habitou em Harã. E dali,
depois do seu pai morrer, o removeu
para esta terra, em que vós agora
habitais.
Ac 7:5 E não lhe deu herança nela,
nem mesmo o espaço de um pé; mas
lhe prometeu dá-la em possessão, e
à sua semente depois dele, não

kai tw spermati autou met
auton ouk ontov autw teknou
7:6 elalhsen de outwv o yeov
oti estai to sperma autou
paroikon en gh allotria kai
doulwsousin auto kai
kakwsousin eth tetrakosia
7:7 kai to eynov w ean
douleuswsin krinw egw eipen o
yeov kai meta tauta
exeleusontai kai latreusousin
moi en tw topw toutw
7:8 kai edwken autw diayhkhn
peritomhv kai outwv egennhsen
ton isaak kai perietemen auton
th hmera th ogdoh kai o isaak
ton iakwb kai o iakwb touv
dwdeka patriarcav
7:9 kai oi patriarcai
zhlwsantev ton iwshf
apedonto eiv aigupton kai hn o
yeov met autou
7:10 kai exeileto auton ek
paswn twn yliqewn autou kai
edwken autw carin kai sofian
enantion faraw basilewv
aiguptou kai katesthsen auton
hgoumenon ep aigupton kai olon
ton oikon autou
7:11 hlyen de limov ef olhn thn
ghn aiguptou kai canaan kai
yliqiv megalh kai ouc euriskon
cortasmata oi paterev hmwn
7:12 akousav de iakwb onta
sita en aiguptw exapesteilen
touv paterav hmwn prwton

tendo ele ainda um filho.
Ac 7:6 E Deus falou assim: Que a
sua semente seria peregrina em terra
estrangeira, e a sujeitariam à
escravidão e a maltratariam por
quatrocentos anos;
Ac 7:7 E a nação, a quem servirem,
eu julgarei, disse Deus. E depois
disto sairão e me servirão neste
lugar.
Ac 7:8 E lhe deu o concerto da
circuncisão; e assim gerou a Isaque,
e o circuncidou ao oitavo dia; e
Isaque gerou Jacó, e Jacó os doze
patriarcas.
Ac 7:9 E os patriarcas fervendo de
inveja de José, o venderam para
Egito. Mas Deus era com ele,
Ac 7:10 E o livrou de todas as suas
tribulações, e lhe deu graça e
sabedoria diante de faraó, rei do
Egito, e o pôs por governador sobre
o Egito e toda a sua casa.

Ac 7:11 E veio uma fome em toda a
terra do Egito e Canaã, e grande
tribulação, e os nossos pais não
achavam alimentos.
Ac 7:12 Porém Jacó, havendo
ouvido, que havia trigo no Egito,
enviou os nossos pais a primeira
vez;

7:13 kai en tw deuterw
anegnwrisyh iwshf toiv
adelfoiv autou kai faneron
egeneto tw faraw to genov tou
iwshf
7:14 aposteilav de iwshf
metekalesato ton patera autou
iakwb kai pasan thn
suggeneian autou en qucaiv
ebdomhkonta pente
7:15 katebh de iakwb eiv
aigupton kai eteleuthsen autov
kai oi paterev hmwn
7:16 kai meteteyhsan eiv sicem
kai eteyhsan en tw mnhmati o
wnhsato abraam timhv
arguriou para twn uiwn emor
tou sicem
7:17 kaywv de hggizen o cronov
thv epaggeliav hv wmosen o
yeov tw abraam huxhsen o laov
kai eplhyunyh en aiguptw
7:18 acriv ou anesth basileuv
eterov ov ouk hdei ton iwshf
7:19 outov katasofisamenov to
genov hmwn ekakwsen touv
paterav hmwn tou poiein ekyeta
ta brefh autwn eiv to mh
zwogoneisyai
7:20 en w kairw egennhyh mwshv
kai hn asteiov tw yew ov
anetrafh mhnav treiv en tw
oikw tou patrov autou
7:21 ekteyenta de auton
aneileto auton h yugathr
faraw kai aneyreqato auton

Ac 7:13 E na segunda vez, José se
fez conhecer aos seus irmãos, e a
linhagem
de
José
tornou-se
manifesta a Faraó.
Ac 7:14 E José, havendo enviado,
chamou ao seu pai Jacó, e toda a sua
parentela, em setenta e cinco almas.

Ac 7:15 E desceu Jacó ao Egito, e
morreu, ele e os nossos pais.
Ac 7:16 E foram transportados a
Siquém, e postos na sepultura que
Abraão, por certa soma de dinheiro,
comprou dos filhos de Emor, pai de
Siquém.
Ac 7:17 Mas, quando se aproximava
o tempo da promessa que Deus
jurou a Abraão, o povo cresceu e
multiplicou-se no Egito,
Ac 7:18 Até que se levantou outro
rei, que não conhecera José.
Ac 7:19 Este, usando de astúcia com
a nossa linhagem, maltratou os
nossos pais, a ponto de os fazer
rejeitar as suas crianças para não
sobreviverem.
Ac 7:20 Em qual tempo nasceu
Moisés, e era agradável a Deus, e
foi criado três meses na casa do seu
pai.
Ac 7:21 E sendo ele rejeitado, a
filha de Faraó o tomou, e o criou por
filho para si mesma.

eauth eiv uion
7:22 kai epaideuyh mwshv pash
sofia aiguptiwn hn de dunatov
en logoiv kai en ergoiv
7:23 wv de eplhrouto autw
tessarakontaethv cronov
anebh epi thn kardian autou
episkeqasyai touv adelfouv
autou touv uiouv israhl
7:24 kai idwn tina adikoumenon
hmunato kai epoihsen ekdikhsin
tw kataponoumenw pataxav ton
aiguption
7:25 enomizen de sunienai touv
adelfouv autou oti o yeov dia
ceirov autou didwsin autoiv
swthrian oi de ou sunhkan
7:26 th de epioush hmera wfyh
autoiv macomenoiv kai
sunhlasen autouv eiv eirhnhn
eipwn andrev adelfoi este umeiv
ina ti adikeite allhlouv
7:27 o de adikwn ton plhsion
apwsato auton eipwn tiv se
katesthsen arconta kai
dikasthn ef hmav
7:28 mh anelein me su yeleiv on
tropon aneilev cyev ton
aiguption
7:29 efugen de mwshv en tw
logw toutw kai egeneto
paroikov en gh madiam ou
egennhsen uiouv duo
7:30 kai plhrwyentwn etwn
tessarakonta wfyh autw en th
erhmw tou orouv sina aggelov

Ac 7:22 E Moisés foi instruído em
toda sabedoria dos Egípcios, e era
poderoso em palavras e em obras.
Ac 7:23 E, quando lhe tinha
completado o tempo de quarenta
anos, veio ao coração dele visitar os
seus irmãos, os filhos de Israel.
Ac 7:24 E vendo um deles, sendo
ofendido, ele defendeu e vingou ao
agravado, matando o Egípcio.
Ac 7:25 Pois ele supunha, os seus
irmãos entenderem, que Deus lhes
havia de dar libertação por sua mão;
porém eles não entenderam.
Ac 7:26 E no dia seguinte, estando
contendendo, se lhes apareceu, e
exortou-os à paz, dizendo: Varões,
vós sois irmãos, por que vos
agravais um ao outro?
Ac 7:27 E o que agravava o seu
próximo, o empurrou, dizendo:
Quem te constituiu príncipe e juiz
sobre nós?
Ac 7:28 Não queres tu matar-me,
como mataste ontem o egípcio?
Ac 7:29 E a esta palavra fugiu
Moisés, e foi peregrino na terra de
Midiã, onde gerou dois filhos.
Ac 7:30 E cumpridos quarenta anos,
o anjo do Senhor lhe apareceu no
deserto do monte Sinai, numa

kuriou en flogi purov batou
7:31 o de mwshv idwn eyaumasen
to orama prosercomenou de
autou katanohsai egeneto fwnh
kuriou prov auton
7:32 egw o yeov twn paterwn
sou o yeov abraam kai o yeov
isaak kai o yeov iakwb
entromov de genomenov mwshv
ouk etolma katanohsai
7:33 eipen de autw o kuriov
luson to upodhma twn podwn
sou o gar topov en w esthkav
gh agia estin
7:34 idwn eidon thn kakwsin
tou laou mou tou en aiguptw
kai tou stenagmou autwn
hkousa kai katebhn exelesyai
autouv kai nun deuro apostelw
se eiv aigupton
7:35 touton ton mwushn on
hrnhsanto eipontev tiv se
katesthsen arconta kai
dikasthn touton o yeov
arconta kai lutrwthn
apesteilen en ceiri aggelou tou
ofyentov autw en th batw
7:36 outov exhgagen autouv
poihsav terata kai shmeia en
gh aiguptou kai en eruyra
yalassh kai en th erhmw eth
tessarakonta
7:37 outov estin o mwushv o
eipwn toiv uioiv israhl
profhthn umin anasthsei
kuriov o yeov umwn ek twn
adelfwn umwn wv eme autou

chama de fogo de uma sarça.
Ac 7:31 Então Moisés vendo isto,
maravilhou-se
da
visão;
e
aproximando-se para ver, a voz do
Senhor veio até ele,
Ac 7:32 Dizendo: Eu sou o Deus
dos teus pais, o Deus de Abraão e o
Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E
Moisés, tornando-se todo trêmulo,
não ousava olhar.
Ac 7:33 E disse-lhe o Senhor:
Descalça as sandálias dos teus pés;
porque o lugar em que tu estás, é
terra santa.
Ac 7:34 Atentamente vendo, eu vi a
aflição do meu povo no Egito, e
ouvi o gemido deles, e desci para os
livrar; agora pois vem, enviar-te-ei
ao Egito.
Ac 7:35 A este Moisés, ao qual
rejeitaram, dizendo: Quem te
constituiu príncipe e juiz? A este,
Deus enviou por príncipe e
libertador, na mão do anjo que lhe
aparecera na sarça.
Ac 7:36 Este os conduziu para fora,
fazendo prodígios e sinais na terra
do Egito e no mar vermelho, e no
deserto por quarenta anos.
Ac 7:37 Este é aquele Moisés que
disse aos filhos de Israel: Um
profeta, semelhante a mim, vos
levantará o Senhor vosso Deus entre
os vossos irmãos, a ele ouvireis.

akousesye
7:38 outov estin o genomenov en
th ekklhsia en th erhmw meta
tou aggelou tou lalountov
autw en tw orei sina kai twn
paterwn hmwn ov edexato logia
zwnta dounai hmin
7:39 w ouk hyelhsan uphkooi
genesyai oi paterev hmwn all
apwsanto kai estrafhsan taiv
kardiaiv autwn eiv aigupton
7:40 eipontev tw aarwn poihson
hmin yeouv oi proporeusontai
hmwn o gar mwshv outov ov
exhgagen hmav ek ghv aiguptou
ouk oidamen ti gegonen autw
7:41 kai emoscopoihsan en taiv
hmeraiv ekeinaiv kai anhgagon
yusian tw eidwlw kai
eufrainonto en toiv ergoiv twn
ceirwn autwn
7:42 estreqen de o yeov kai
paredwken autouv latreuein th
stratia tou ouranou kaywv
gegraptai en biblw twn
profhtwn mh sfagia kai yusiav
proshnegkate moi eth
tessarakonta en th erhmw
oikov israhl
7:43 kai anelabete thn skhnhn
tou moloc kai to astron tou
yeou umwn remfan touv tupouv
ouv epoihsate proskunein
autoiv kai metoikiw umav
epekeina babulwnov
7:44 h skhnh tou marturiou hn
toiv patrasin hmwn en th erhmw

Ac 7:38 Este é aquele que estava na
assembleia no deserto, com o anjo
que lhe falou no monte Sinai, e com
os nossos pais; o qual recebeu as
palavras viventes, para no-las dar.
Ac 7:39 Ao qual nossos pais não
quiseram ser submissos; mas o
rejeitaram, e nos seus corações se
tornaram ao Egito,
Ac 7:40 dizendo a Arão: Faze-nos
deuses que irão adiante de nós.
Porque a esse Moisés, que nos tirou
para fora da terra do Egito, nós não
sabemos o que lhe aconteceu.
Ac 7:41 E fizeram um bezerro
naqueles dias, e ofereceram
sacrifício ao ídolo, e se alegraram
nas obras das suas mãos.
Ac 7:42 E Deus se voltou e os
entregou para servirem ao exército
do céu, como está escrito no livro
dos profetas: Porventura me
oferecestes vítimas e sacrifícios no
deserto por quarenta anos, ó casa de
Israel?
Ac 7:43 Antes, tomastes aos
ombros, o tabernáculo de Moloque,
e a estrela do vosso deus Renfan, as
figuras que vós fizestes para adorálas; vos transportarei pois para além
de Babilônia.
Ac 7:44 O tabernáculo do
testemunho estava entre os nossos

kaywv dietaxato o lalwn tw
mwsh poihsai authn kata ton
tupon on ewrakei

Pais no deserto, como ordenou
aquele que disse a Moisés, para
fazê-lo segundo o modelo que tinha
visto.
7:45 hn kai eishgagon
Ac 7:45 O qual também os nossos
diadexamenoi oi paterev hmwn
pais recebendo-o por sucessão,
meta ihsou en th katascesei
levaram com Josué no tomar posse
twn eynwn wn exwsen o yeov apo das nações, que Deus lançou fora da
proswpou twn paterwn hmwn
face dos nossos pais, até os dias de
ewv twn hmerwn dabid
Davi.
7:46 ov euren carin enwpion tou Ac 7:46 O qual achou graça diante
yeou kai hthsato eurein
de Deus, e pediu para achar um
skhnwma tw yew iakwb
tabernáculo para o Deus de Jacó;
7:47 solomwn de wkodomhsen
Ac 7:47 E Salomão lhe edificou
autw oikon
uma casa.
7:48 all ouc o uqistov en
Ac 7:48 Mas o Altíssimo não habita
ceiropoihtoiv naoiv katoikei
em templos feitos por mãos, como
kaywv o profhthv legei
diz o profeta:
7:49 o ouranov moi yronov h de Ac 7:49 O céu é trono para mim e a
gh upopodion twn podwn mou
terra estrado dos meus pés; que casa
poion oikon oikodomhsete moi
me edificareis? Diz o Senhor, ou
legei kuriov h tiv topov thv
qual é o lugar do meu repouso?
katapausewv mou
7:50 ouci h ceir mou epoihsen
Ac 7:50 Porventura não fez a minha
tauta panta
mão todas estas coisas?
7:51 sklhrotrachloi kai
Ac 7:51 Ó homens duros de pescoço
aperitmhtoi th kardia kai toiv e incircuncisos do coração e dos
wsin umeiv aei tw pneumati tw ouvidos! Vós sempre resistis ao
agiw antipiptete wv oi paterev Espírito Santo, como fizeram os
umwn kai umeiv
vossos pais, assim fazeis vós.
7:52 tina twn profhtwn ouk
Ac 7:52 A qual dos profetas os
ediwxan oi paterev umwn kai
vossos pais não perseguíram? E
apekteinan touv
mataram aos que antes anunciaram a
prokataggeilantav peri thv
respeito da vinda do Justo, de quem
eleusewv tou dikaiou ou nun
vós agora tendes vos tornado
umeiv prodotai kai foneiv
traidores e homicidas.

gegenhsye
7:53 oitinev elabete ton nomon
eiv diatagav aggelwn kai ouk
efulaxate
7:54 akouontev de tauta
dieprionto taiv kardiaiv autwn
kai ebrucon touv odontav ep
auton
7:55 uparcwn de plhrhv
pneumatov agiou atenisav eiv
ton ouranon eiden doxan yeou
kai ihsoun estwta ek dexiwn
tou yeou
7:56 kai eipen idou yewrw touv
ouranouv anewgmenouv kai ton
uion tou anyrwpou ek dexiwn
estwta tou yeou
7:57 kraxantev de fwnh megalh
sunescon ta wta autwn kai
wrmhsan omoyumadon ep auton
7:58 kai ekbalontev exw thv
polewv eliyoboloun kai oi
marturev apeyento ta imatia
autwn para touv podav neaniou
kaloumenou saulou
7:59 kai eliyoboloun ton
stefanon epikaloumenon kai
legonta kurie ihsou dexai to
pneuma mou
7:60 yeiv de ta gonata ekraxen
fwnh megalh kurie mh sthshv
autoiv thn amartian tauthn kai
touto eipwn ekoimhyh
8:1 saulov de hn suneudokwn th
anairesei autou egeneto de en
ekeinh th hmera diwgmov megav

Ac 7:53 Que recebestes a lei por
disposição de anjos, e não a
guardastes.
Ac 7:54 E eles, ouvindo estas
coisas, eram como que cortados de
fúria nos seus corações, e rangiam
os dentes contra ele.
Ac 7:55 Mas ele estando cheio do
Espírito Santo, olhando firmemente
para o Céu, viu a glória de Deus, e
Jesus estando à mão direita de Deus,
Ac 7:56 E disse: Eis que eu vejo os
Céus abertos, e o Filho do homem
estando à mão direita de Deus.
Ac 7:57 Porem eles, clamando com
grande voz, taparam os seus ouvidos
e arremeteram unânimes contra ele,
Ac 7:58 E lançando-o fora da
cidade, eles o apedrejavam. E as
testemunhas depuseram as suas
capas aos pés de um jovem chamado
Saulo.
Ac 7:59 E apedrejaram a Estevão,
invocando ele e dizendo: Senhor
Jesus, recebe o meu espírito.
Ac 7:60 E pondo-se de joelhos,
clamou com grande voz: Senhor,
não lhes imputes este pecado. E
havendo dito isto, caiu adormecido.
Ac 8:1 E Saulo estava consentindo
também na morte dele. E naquele
dia, fez-se uma grande perseguição

epi thn ekklhsian thn en
ierosolumoiv pantev te
diesparhsan kata tav cwrav
thv ioudaiav kai samareiav
plhn twn apostolwn
8:2 sunekomisan de ton
stefanon andrev eulabeiv kai
epoihsanto kopeton megan ep
autw
8:3 saulov de elumaineto thn
ekklhsian kata touv oikouv
eisporeuomenov surwn te
andrav kai gunaikav paredidou
eiv fulakhn
8:4 oi men oun diasparentev
dihlyon euaggelizomenoi ton
logon
8:5 filippov de katelywn eiv
polin thv samareiav ekhrussen
autoiv ton criston
8:6 proseicon te oi ocloi toiv
legomenoiv upo tou filippou
omoyumadon en tw akouein
autouv kai blepein ta shmeia a
epoiei
8:7 pollwn gar twn econtwn
pneumata akayarta bownta
megalh fwnh exhrceto polloi
de paralelumenoi kai cwloi
eyerapeuyhsan
8:8 kai egeneto cara megalh en
th polei ekeinh
8:9 anhr de tiv onomati simwn
prouphrcen en th polei
mageuwn kai existwn to eynov
thv samareiav legwn einai tina

contra a igreja que estava em
Jerusalém; e todos foram dispersos
pelas terras da Judeia e Samaria,
exceto os apóstolos.
Ac 8:2 E alguns varões piedosos
levaram Estevão para enterrar, e
fizeram sobre ele grande pranto.
Ac 8:3 E Saulo assolava a igreja,
entrando pelas casas; e arrastando
varões e mulheres, os entregava à
prisão.
Ac 8:4 Então, os que, na verdade,
haviam sido dispersos, foram
anunciando o evangelho: A palavra.
Ac 8:5 E descendo Filipe à cidade
de Samaria, lhes pregava o Cristo.
Ac 8:6 E as multidões estavam
concordemente atentas às coisas,
sendo ditas por Filipe, no ouvirem
eles e verem os sinais que fazia.
Ac 8:7 Porque de muitos dos que
tinham espíritos imundos, eles
saíam clamando com grande voz; e
muitos paralíticos e coxos eram
curados.
Ac 8:8 E havia grande alegria
naquela cidade.
Ac 8:9 E um certo varão, por nome
Simão, estava já antes naquela
cidade praticando a arte mágica e
fascinando o povo de Samaria,

eauton megan

dizendo de si mesmo, ser algum
grande personagem;
8:10 w proseicon pantev apo
Ac 8:10 Ao qual todos davam
mikrou ewv megalou legontev
ouvidos, desde o menor até ao
outov estin h dunamiv tou yeou maior, dizendo: Este é o grande
h megalh
poder de Deus.
8:11 proseicon de autw dia to Ac 8:11 E davam ouvidos a ele, por
ikanw cronw taiv mageiaiv
já desde muito tempo os haver
exestakenai autouv
fascinado com as suas artes
mágicas.
8:12 ote de episteusan tw
Ac 8:12 Mas quando creram em
filippw euaggelizomenw ta peri Filipe, anunciando o evangelho das
thv basileiav tou yeou kai tou coisas concernentes ao Reino de
onomatov tou ihsou cristou
Deus e o nome de Jesus Cristo, eram
ebaptizonto andrev te kai
batizados, tanto varões como
gunaikev
mulheres.
8:13 o de simwn kai autov
Ac 8:13 E até o mesmo Simão creu;
episteusen kai baptisyeiv hn
e
sendo
batizado,
estava
proskarterwn tw filippw
permanecendo de contínuo com
yewrwn te dunameiv kai shmeia Filipe; e vendo os sinais e as
ginomena existato
grandes maravilhas sendo feitas,
estava atônito.
8:14 akousantev de oi en
Ac 8:14 E os apóstolos em
ierosolumoiv apostoloi oti
Jerusalém, ouvindo que Samaria
dedektai h samareia ton logon recebera a palavra de Deus, lhes
tou yeou apesteilan prov
enviaram Pedro e João.
autouv ton petron kai iwannhn
8:15 oitinev katabantev
Ac 8:15 Os quais havendo descido,
proshuxanto peri autwn opwv oraram por eles, para que
labwsin pneuma agion
recebessem o Espírito Santo.
8:16 oupw gar hn ep oudeni
Ac 8:16 (Porque ainda sobre
autwn epipeptwkov monon de
nenhum deles descera, mas somente
bebaptismenoi uphrcon eiv to
eram batizados para o nome do
onoma tou kuriou ihsou
Senhor Jesus.)
8:17 tote epetiyoun tav ceirav Ac 8:17 Então puseram as mãos
ep autouv kai elambanon
sobre eles, e receberam o Espírito

pneuma agion
8:18 yeasamenov de o simwn oti
dia thv epiyesewv twn ceirwn
twn apostolwn didotai to
pneuma to agion proshnegken
autoiv crhmata
8:19 legwn dote kamoi thn
exousian tauthn ina w ean epiyw
tav ceirav lambanh pneuma
agion
8:20 petrov de eipen prov auton
to argurion sou sun soi eih eiv
apwleian oti thn dwrean tou
yeou enomisav dia crhmatwn
ktasyai
8:21 ouk estin soi meriv oude
klhrov en tw logw toutw h gar
kardia sou ouk estin euyeia
enwpion tou yeou
8:22 metanohson oun apo thv
kakiav sou tauthv kai dehyhti
tou yeou ei ara afeyhsetai soi
h epinoia thv kardiav sou
8:23 eiv gar colhn pikriav kai
sundesmon adikiav orw se onta

Santo.
Ac 8:18 E Simão, havendo visto que
pela imposição das mãos dos
apóstolos era dado o Espírito Santo,
ofereceu-lhes dinheiro,
Ac 8:19 Dizendo: Dai-me também a
mim esta autoridade, para que sobre
qualquer que eu puser as mãos,
receba o Espírito Santo.
Ac 8:20 Porém, Pedro lhe disse: O
teu dinheiro seja contigo para
perdição, porque tu cuidaste ser o
dom de Deus obtido por dinheiro.
Ac 8:21 Tu não tens parte nem sorte
neste assunto; porque o teu coração
não é reto diante de Deus.

Ac 8:22 Arrepende-te pois desta tua
maldade, e ora a Deus, se
porventura será perdoado a ti o
pensamento do teu coração.
Ac 8:23 Porque, vejo-te estando em
fel de amargura e em laço de
iniquidade.
8:24 apokriyeiv de o simwn
Ac 8:24 Porém, respondendo
eipen dehyhte umeiv uper emou
Simão, disse: Orai vós por mim ao
prov ton kurion opwv mhden
Senhor, para que nada do que
epelyh ep eme wn eirhkate
dissestes venha sobre mim.
8:25 oi men oun diamarturamenoi Ac 8:25 Portanto, havendo eles, na
kai lalhsantev ton logon tou verdade, plenamente testificado e
kuriou upestreqan eiv
pregado a palavra do Senhor,
ierousalhm pollav te kwmav
retornaram
a
Jerusalém,
e
twn samareitwn euhggelisanto anunciaram o evangelho a muitas
aldeias dos Samaritanos.

8:26 aggelov de kuriou
elalhsen prov filippon legwn
anasthyi kai poreuou kata
meshmbrian epi thn odon thn
katabainousan apo ierousalhm
eiv gazan auth estin erhmov
8:27 kai anastav eporeuyh kai
idou anhr aiyioq eunoucov
dunasthv kandakhv thv
basilisshv aiyiopwn ov hn epi
pashv thv gazhv authv ov
elhluyei proskunhswn eiv
ierousalhm
8:28 hn te upostrefwn kai
kayhmenov epi tou armatov
autou aneginwsken ton
profhthn hsaian
8:29 eipen de to pneuma tw
filippw proselye kai
kollhyhti tw armati toutw
8:30 prosdramwn de o filippov
hkousen autou anaginwskontov
ton profhthn hsaian kai eipen
ara ge ginwskeiv a
anaginwskeiv
8:31 o de eipen pwv gar an
dunaimhn ean mh tiv odhghsh me
parekalesen te ton filippon
anabanta kayisai sun autw
8:32 h de perioch thv grafhv hn
aneginwsken hn auth wv
probaton epi sfaghn hcyh kai
wv amnov enantion tou
keirontov auton afwnov outwv
ouk anoigei to stoma autou
8:33 en th tapeinwsei autou h
krisiv autou hryh thn de genean

Ac 8:26 E um anjo do Senhor falou
a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai
para o lado do Sul, ao caminho que
desce de Jerusalém para Gaza; o
mesmo está deserto.
Ac 8:27 E levantando-se partiu; e
eis um varão Etíope, um eunuco
poderoso sob Candace, a rainha dos
Etíopes, o qual estava posto sobre
todos os tesouros dela, o qual viera a
Jerusalém para adorar,
Ac 8:28 E estava retornando e
estava assentado na sua carruagem,
e lia o profeta Isaías.
Ac 8:29 E disse o Espírito a Filipe:
Aproxima-te e junta-te a esta
carruagem.
Ac 8:30 E correndo Filipe, ouviu-o
lendo o profeta Isaías, e disse:
Então, entendes tu o que lês?

Ac 8:31 Mas ele disse: E como
poderia, se alguém não me guiar? E
rogou a Filipe para havendo subido,
assentar-se com ele.
Ac 8:32 E a passagem da Escritura
que lia era esta: Como uma ovelha
ele foi levado ao matadouro, e como
um cordeiro está mudo diante do
que o tosquia, assim ele não abre a
sua boca;
Ac 8:33 Na sua humilhação o seu
julgamento foi retirado, e quem

autou tiv dihghsetai oti airetai
apo thv ghv h zwh autou
8:34 apokriyeiv de o eunoucov
tw filippw eipen deomai sou
peri tinov o profhthv legei
touto peri eautou h peri eterou
tinov
8:35 anoixav de o filippov to
stoma autou kai arxamenov
apo thv grafhv tauthv
euhggelisato autw ton ihsoun
8:36 wv de eporeuonto kata thn
odon hlyon epi ti udwr kai
fhsin o eunoucov idou udwr ti
kwluei me baptisyhnai
8:37 eipen de o filippov ei
pisteueiv ex olhv thv kardiav
exestin apokriyeiv de eipen
pisteuw ton uion tou yeou einai
ton ihsoun criston
8:38 kai ekeleusen sthnai to
arma kai katebhsan amfoteroi
eiv to udwr o te filippov kai o
eunoucov kai ebaptisen auton
8:39 ote de anebhsan ek tou
udatov pneuma kuriou hrpasen
ton filippon kai ouk eiden
auton ouketi o eunoucov
eporeueto gar thn odon autou
cairwn
8:40 filippov de eureyh eiv
azwton kai diercomenov
euhggelizeto tav poleiv pasav
ewv tou elyein auton eiv
kaisareian

declarará a sua geração? Porque a
sua vida é tirada da terra.
Ac 8:34 E respondendo o Eunuco,
disse a Filipe: Peço-te, a respeito de
quem o profeta diz isto? A respeito
de si mesmo ou a respeito de algum
outro?
Ac 8:35 E abrindo Filipe a sua boca,
e começando desta Escritura,
anunciou-lhe o evangelho, o Jesus.
Ac 8:36 E enquanto iam ao longo do
caminho, eles chegaram a uma certa
água, e disse o Eunuco: Eis aqui
água; que me impede de ser
batizado?
Ac 8:37 E disse Filipe: Se crês de
todo o coração, é lícito. E
respondendo ele, disse: Creio ser
Jesus Cristo o Filho de Deus.
Ac 8:38 E mandou parar a
carruagem: E desceram ambos à
água, tanto Filipe quanto o Eunuco,
e o batizou.
Ac 8:39 E quando subiram da água,
o Espírito do Senhor arrebatou
Filipe, e não mais o viu o Eunuco, e
jubilando continuava o seu caminho.

Ac 8:40 Mas Filipe achou-se em
Azoto, e indo passando, anunciava o
Evangelho em todas as cidades, até
ele chegar a Cesareia.

9:1 o de saulov eti empnewn
apeilhv kai fonou eiv touv
mayhtav tou kuriou proselywn
tw arcierei
9:2 hthsato par autou
epistolav eiv damaskon prov
tav sunagwgav opwv ean tinav
eurh thv odou ontav andrav te
kai gunaikav dedemenouv agagh
eiv ierousalhm
9:3 en de tw poreuesyai egeneto
auton eggizein th damaskw kai
exaifnhv perihstraqen auton
fwv apo tou ouranou
9:4 kai peswn epi thn ghn
hkousen fwnhn legousan autw
saoul saoul ti me diwkeiv
9:5 eipen de tiv ei kurie o de
kuriov eipen egw eimi ihsouv on
su diwkeiv sklhron soi prov
kentra laktizein
9:6 tremwn te kai yambwn eipen
kurie ti me yeleiv poihsai kai o
kuriov prov auton anasthyi kai
eiselye eiv thn polin kai
lalhyhsetai soi ti se dei poiein
9:7 oi de andrev oi sunodeuontev
autw eisthkeisan enneoi
akouontev men thv fwnhv
mhdena de yewrountev
9:8 hgeryh de o saulov apo thv
ghv anewgmenwn de twn
ofyalmwn autou oudena eblepen
ceiragwgountev de auton
eishgagon eiv damaskon

Ac 9:1 E SAULO, respirando ainda
ameaças e matanças contra os
discípulos do Senhor, indo ao sumo
sacerdote,
Ac 9:2 Pediu dele cartas para
Damasco, às sinagogas, a fim de que
se ele achasse alguns sendo deste
caminho, tanto varões como
mulheres, os trouxesse a Jerusalém
acorrentados.
Ac 9:3 E ao ir de caminho,
aconteceu que chegando ele perto de
Damasco, e subitamente uma luz do
céu resplandeceu ao redor dele.
Ac 9:4 E caindo no chão, ouviu uma
voz lhe dizendo: Saulo, Saulo, por
que me persegues?
Ac 9:5 E ele disse: Quem és tu
Senhor? E disse o Senhor: Eu sou
Jesus a quem tu persegues. Dura
coisa te é, dar coices contra os
aguilhões.
Ac 9:6 E ele, tremendo e atônito
disse: Senhor, que queres que eu
faça? E o Senhor disse a ele:
Levanta-te, e entra na cidade, e lá te
será dito o que te convém fazer.
Ac 9:7 E os varões que viajavam
com ele, pararam emudecidos,
ouvindo na verdade a voz, porém
não vendo ninguém.
Ac 9:8 E Saulo levantou-se da terra,
e abrindo os seus olhos, não via a
ninguém. E guiando-o pela mão,
eles o levaram a Damasco.

9:9 kai hn hmerav treiv mh
blepwn kai ouk efagen oude
epien
9:10 hn de tiv mayhthv en
damaskw onomati ananiav kai
eipen prov auton o kuriov en
oramati anania o de eipen idou
egw kurie
9:11 o de kuriov prov auton
anastav poreuyhti epi thn
rumhn thn kaloumenhn euyeian
kai zhthson en oikia iouda
saulon onomati tarsea idou
gar proseucetai
9:12 kai eiden en oramati andra
onomati ananian eiselyonta kai
epiyenta autw ceira opwv
anableqh
9:13 apekriyh de o ananiav
kurie akhkoa apo pollwn peri
tou androv toutou osa kaka
epoihsen toiv agioiv sou en
ierousalhm
9:14 kai wde ecei exousian para
twn arcierewn dhsai pantav
touv epikaloumenouv to onoma
sou
9:15 eipen de prov auton o
kuriov poreuou oti skeuov
ekloghv moi estin outov tou
bastasai to onoma mou enwpion
eynwn kai basilewn uiwn te
israhl
9:16 egw gar upodeixw autw
osa dei auton uper tou
onomatov mou payein

Ac 9:9 E ele estava há três dias nada
vendo, e não comeu nem bebeu.
Ac 9:10 E havia em Damasco um
certo discípulo por nome Ananias; e
disse-lhe o Senhor numa visão:
Ananias; e ele respondeu: Eis-me
aqui, Senhor.
Ac 9:11 E o Senhor lhe disse:
Levantando-te, vai à rua, que é
chamada Direita, e pergunta em casa
de Judas por um chamado Saulo, de
Tarso; porque eis que ele ora,
Ac 9:12 E ele viu numa visão, um
varão por nome Ananias, havendo
entrado e posto a mão sobre ele para
que recebesse visão.
Ac 9:13 E respondeu Ananias:
Senhor, eu tenho ouvido de muitos a
respeito deste varão, quantos males
fez aos teus santos em Jerusalém.
Ac 9:14 E aqui tem autoridade dos
principais dos sacerdotes, para
prender a todos os que invocam o
teu nome.
Ac 9:15 Mas o Senhor lhe disse:
Vai, porque este é para mim um
vaso escolhido, para levar o meu
nome diante dos gentios e reis, e
dos filhos de Israel.
Ac 9:16 Porque eu lhe mostrarei,
quanto é necessário ele padecer por
causa do meu nome.

9:17 aphlyen de ananiav kai
eishlyen eiv thn oikian kai
epiyeiv ep auton tav ceirav
eipen saoul adelfe o kuriov
apestalken me ihsouv o ofyeiv
soi en th odw h hrcou opwv
anableqhv kai plhsyhv
pneumatov agiou
9:18 kai euyewv apepeson apo
twn ofyalmwn autou wsei
lepidev anebleqen te
paracrhma kai anastav
ebaptisyh
9:19 kai labwn trofhn
eniscusen egeneto de o saulov
meta twn en damaskw mayhtwn
hmerav tinav
9:20 kai euyewv en taiv
sunagwgaiv ekhrussen ton
criston oti outov estin o uiov
tou yeou
9:21 existanto de pantev oi
akouontev kai elegon ouc outov
estin o poryhsav en ierousalhm
touv epikaloumenouv to onoma
touto kai wde eiv touto
elhluyei ina dedemenouv autouv
agagh epi touv arciereiv
9:22 saulov de mallon
enedunamouto kai sunecunen
touv ioudaiouv touv
katoikountav en damaskw
sumbibazwn oti outov estin o
cristov
9:23 wv de eplhrounto hmerai
ikanai sunebouleusanto oi
ioudaioi anelein auton

Ac 9:17 E foi Ananias e entrou na
casa, e havendo imposto as mãos
sobre ele, disse: Irmão Saulo, o
Senhor (Jesus, que te apareceu no
caminho em que vinhas), envioume, para que tu recuperes a visão e
sejas cheio do Espírito Santo.
Ac 9:18 E imediatamente lhe caíram
dos olhos como que umas escamas,
e instantaneamente recuperou a
visão, e havendo-se levantado, foi
batizado.
Ac 9:19 E recebendo alimento, foi
fortalecido. E esteve Saulo alguns
dias com os discípulos em Damasco.
Ac 9:20 E logo pregava nas
sinagogas o Cristo, que este é o
Filho de Deus.
Ac 9:21 E todos os que o ouviam,
estavam atônitos, e diziam: Não é
este aquele que em Jerusalém
assolava os que invocavam este
nome? E para isso tinha vindo aqui,
para que os levasse presos aos
principais dos sacerdotes?
Ac 9:22 Mas Saulo se esforçava
muito mais, e confundia os judeus
que habitavam em Damasco,
provando que este é o Cristo.

Ac 9:23 E quando passaram muitos
dias, os judeus consultaram-se entre
si para o matarem.

9:24 egnwsyh de tw saulw h
epiboulh autwn parethroun te
tav pulav hmerav te kai nuktov
opwv auton anelwsin
9:25 labontev de auton oi
mayhtai nuktov kayhkan dia
tou teicouv calasantev en
spuridi
9:26 paragenomenov de o
saulov eiv ierousalhm epeirato
kollasyai toiv mayhtaiv kai
pantev efobounto auton mh
pisteuontev oti estin mayhthv
9:27 barnabav de epilabomenov
auton hgagen prov touv
apostolouv kai dihghsato
autoiv pwv en th odw eiden ton
kurion kai oti elalhsen autw
kai pwv en damaskw
eparrhsiasato en tw onomati
tou ihsou
9:28 kai hn met autwn
eisporeuomenov kai
ekporeuomenov en ierousalhm
kai parrhsiazomenov en tw
onomati tou kuriou ihsou
9:29 elalei te kai sunezhtei
prov touv ellhnistav oi de
epeceiroun auton anelein

Ac 9:24 Mas a cilada deles foi
notificada a Saulo. E eles vigiavam
os portões, tanto de dia como de
noite, para o matarem.
Ac 9:25 Mas
os discípulos,
tomando-o de noite, o desceram
pelo muro, baixando-o num cesto.
Ac 9:26 E Saulo, havendo chegado
em Jerusalém, procurava ajuntar-se
aos discípulos, mas todos o temiam,
não crendo que fosse um discípulo.
Ac 9:27 Mas Barnabé, havendo-o
tomado consigo, trouxe-o aos
apóstolos, e contou-lhes como no
caminho ele viu o Senhor, e que este
lhe falou, e como em Damasco falou
ousadamente no nome de Jesus.

Ac 9:28 E estava com eles entrando
e saindo em Jerusalém,

Ac 9:29 E falando ousadamente no
nome do Senhor Jesus. E falava e
disputava também contra os gregos,
porém eles procuravam matá-lo.
9:30 epignontev de oi adelfoi
Ac 9:30 Mas os irmãos, sabendo
kathgagon auton eiv kaisareian disto, o trouxeram para Cesareia, e o
kai exapesteilan auton eiv
enviaram a Tarso.
tarson
9:31 ai men oun ekklhsiai kay Ac 9:31 Então, na verdade, as
olhv thv ioudaiav kai
igrejas por toda Judeia e Galileia e
galilaiav kai samareiav eicon Samaria
tinham
paz,
sendo

eirhnhn oikodomoumenai kai
poreuomenai tw fobw tou
kuriou kai th paraklhsei tou
agiou pneumatov eplhyunonto
9:32 egeneto de petron
diercomenon dia pantwn
katelyein kai prov touv agiouv
touv katoikountav luddan
9:33 euren de ekei anyrwpon
tina ainean onomati ex etwn
oktw katakeimenon epi
krabbatw ov hn paralelumenov
9:34 kai eipen autw o petrov
ainea iatai se ihsouv o cristov
anasthyi kai strwson seautw
kai euyewv anesth
9:35 kai eidon auton pantev oi
katoikountev luddan kai ton
sarwna oitinev epestreqan epi
ton kurion
9:36 en iopph de tiv hn mayhtria
onomati tabiya h
diermhneuomenh legetai dorkav
auth hn plhrhv agaywn ergwn
kai elehmosunwn wn epoiei
9:37 egeneto de en taiv hmeraiv
ekeinaiv asyenhsasan authn
apoyanein lousantev de authn
eyhkan en uperww
9:38 egguv de oushv luddhv th
iopph oi mayhtai akousantev
oti petrov estin en auth
apesteilan duo andrav prov
auton parakalountev mh
oknhsai dielyein ewv autwn
9:39 anastav de petrov

edificadas e andando no temor do
Senhor e na consolação do Espírito
Santo, se multiplicavam.
Ac 9:32 E passando Pedro por todas
as partes, aconteceu também descer
aos santos que habitavam em Lida.
Ac 9:33 E achou ali a um certo
homem, por nome Enéas, oito anos
jazendo em uma cama, o qual era
paralítico.
Ac 9:34 E disse-lhe Pedro: Enéas,
Jesus, o Cristo te cura! Levanta, e
arruma a tua cama por ti mesmo. E
imediatamente ele se levantou.
Ac 9:35 E viram-no todos os que
habitavam em Lida e na Sarona, os
quais se converteram ao Senhor.
Ac 9:36 E havia em Jope uma certa
discípula, por nome Tabita, que
traduzido, se diz Dorcas. Esta estava
cheia de boas obras e de esmolas
que fazia.
Ac 9:37 E aconteceu naqueles dias,
que havendo adoecido, ela morreu; e
a havendo lavado, a puseram num
aposento superior.
Ac 9:38 E sendo Lida perto de Jope,
ouvindo os discípulos que Pedro
estava nela, enviaram-lhe dois
varões, rogando-lhe não se demorar
em passar até eles.
Ac 9:39 E levantando-se Pedro foi

sunhlyen autoiv on
paragenomenon anhgagon eiv to
uperwon kai paresthsan autw
pasai ai chrai klaiousai kai
epideiknumenai citwnav kai
imatia osa epoiei met autwn
ousa h dorkav
9:40 ekbalwn de exw pantav o
petrov yeiv ta gonata
proshuxato kai epistreqav
prov to swma eipen tabiya
anasthyi h de hnoixen touv
ofyalmouv authv kai idousa
ton petron anekayisen
9:41 douv de auth ceira
anesthsen authn fwnhsav de
touv agiouv kai tav chrav
paresthsen authn zwsan
9:42 gnwston de egeneto kay
olhv thv iopphv kai polloi
episteusan epi ton kurion
9:43 egeneto de hmerav ikanav
meinai auton en iopph para tini
simwni bursei
10:1 anhr de tiv hn en kaisareia
onomati kornhliov
ekatontarchv ek speirhv thv
kaloumenhv italikhv
10:2 eusebhv kai foboumenov
ton yeon sun panti tw oikw
autou poiwn te elehmosunav
pollav tw law kai deomenov
tou yeou dia pantov
10:3 eiden en oramati fanerwv
wsei wran ennathn thv hmerav
aggelon tou yeou eiselyonta
prov auton kai eiponta autw

com eles, o qual, havendo chegando,
levaram ao aposento superior, e
todas as viúvas o rodearam
chorando e mostrando-lhe as túnicas
e os vestidos que Dorcas fazia
enquanto estando com elas.
Ac 9:40 Porém, Pedro havendo
posto fora a todos, dobrando os
joelhos, orou; e virando-se para o
corpo, disse: Tabita, levanta-te. E
ela abriu os seus olhos, e vendo a
Pedro, assentou-se.
Ac 9:41 E ele, dando-lhe a mão, a
levantou, e chamando os santos e as
viúvas, a apresentou viva.
Ac 9:42 E isto foi notório por toda a
Jope, e muitos creram no Senhor.
Ac 9:43 E aconteceu permanecer ele
muitos dias em Jope, com um certo
Simão, um curtidor.
Ac 10:1 E HAVIA um certo varão
em Cesareia, por nome Cornélio,
um
centurião
do
esquadrão
chamado, o Italiano,
Ac 10:2 Piedoso e temente a Deus
com toda a sua casa, tanto fazendo
muitas esmolas ao povo, como
continuamente orando a Deus.
Ac 10:3 Este viu claramente numa
visão, quase à hora nona do dia, um
anjo de Deus, vindo a ele e lhe
dizendo: Cornélio.

kornhlie
10:4 o de atenisav autw kai
emfobov genomenov eipen ti
estin kurie eipen de autw ai
proseucai sou kai ai
elehmosunai sou anebhsan eiv
mnhmosunon enwpion tou yeou
10:5 kai nun pemqon eiv iopphn
andrav kai metapemqai simwna
ov epikaleitai petrov

Ac 10:4 E este fixando os olhos nele
e
havendo
ficado
muito
atemorizado, disse: Que é, Senhor?
E disse-lhe: As tuas orações e as
tuas esmolas subiram em memorial
diante de Deus;
Ac 10:5 Envia pois agora alguns
varões a Jope, e envia a chamar
Simão que tem por sobrenome
Pedro.
10:6 outov xenizetai para tini
Ac 10:6 Este está hospedado por um
simwni bursei w estin oikia
certo Simão, um curtidor, cuja casa
para yalassan outov lalhsei está junto ao mar; ele te dirá o que
soi ti se dei poiein
te convém fazer.
10:7 wv de aphlyen o aggelov o Ac 10:7 E quando partiu o anjo que
lalwn tw kornhliw fwnhsav
falava a Cornélio, este havendo
duo twn oiketwn autou kai
chamado dois dos seus servos e um
stratiwthn eusebh twn
soldado piedoso dos que lhe
proskarterountwn autw
assistiam de continuo,
10:8 kai exhghsamenov autoiv
Ac 10:8 E havendo-lhes contado
apanta apesteilen autouv eiv
tudo, enviou-os a Jope.
thn iopphn
10:9 th de epaurion
Ac 10:9 E no dia seguinte, indo eles
odoiporountwn ekeinwn kai th a caminho e chegando perto da
polei eggizontwn anebh petrov cidade, subiu Pedro ao terraço para
epi to dwma proseuxasyai peri orar, quase à hora sexta.
wran ekthn
10:10 egeneto de prospeinov kai Ac 10:10 E teve ele fome e desejava
hyelen geusasyai
alimentar-se. Mas enquanto eles
paraskeuazontwn de ekeinwn
estavam lhe preparando, caiu sobre
epepesen ep auton ekstasiv
ele um arrebatamento de sentidos.
10:11 kai yewrei ton ouranon
Ac 10:11 E vê o céu aberto, e
anewgmenon kai katabainon ep descendo sobre ele um certo vaso,
auton skeuov ti wv oyonhn
como um grande lençol, atado pelas
megalhn tessarsin arcaiv
quatro pontas, e sendo abaixado

dedemenon kai kayiemenon epi
thv ghv
10:12 en w uphrcen panta ta
tetrapoda thv ghv kai ta yhria
kai ta erpeta kai ta peteina
tou ouranou
10:13 kai egeneto fwnh prov
auton anastav petre yuson kai
fage
10:14 o de petrov eipen
mhdamwv kurie oti oudepote
efagon pan koinon h akayarton

sobre a terra.
Ac 10:12 No qual havia de todos os
quadrúpedes da terra e as feras e os
répteis e as aves do céu.
Ac 10:13 E veio uma voz a ele:
Levanta-te Pedro, mata e come.

Ac 10:14 Mas Pedro disse: De
maneira nenhuma, Senhor; porque
nunca comi coisa alguma comum,
nem imunda.
10:15 kai fwnh palin ek
Ac 10:15 E novamente uma voz, por
deuterou prov auton a o yeov
uma segunda vez falou a ele: Não
ekayarisen su mh koinou
chames tu comum, o que Deus
purificou.
10:16 touto de egeneto epi triv Ac 10:16 E aconteceu isto por três
kai palin anelhfyh to skeuov vezes, e o vaso foi recolhido para
eiv ton ouranon
cima ao céu.
10:17 wv de en eautw dihporei o Ac 10:17 E enquanto Pedro estava
petrov ti an eih to orama o
perplexo em si mesmo, a respeito do
eiden kai idou oi andrev oi
que seria aquela visão, que ele viu,
apestalmenoi apo tou
eis que também, os varões que
kornhliou dierwthsantev thn
foram enviados desde Cornélio,
oikian simwnov epesthsan epi perguntando pela casa de Simão,
ton pulwna
pararam ao portão.
10:18 kai fwnhsantev
Ac 10:18 E chamando perguntaram
epunyanonto ei simwn o
se Simão, que tinha por sobrenome
epikaloumenov petrov enyade
Pedro, hospedava-se ali.
xenizetai
10:19 tou de petrou
Ac 10:19 E estando Pedro pensando
enyumoumenou peri tou
naquela visão, disse-lhe o Espírito:
oramatov eipen autw to pneuma Eis que três varões te buscam.
idou andrev treiv zhtousin se
10:20 alla anastav katabhyi Ac 10:20 Portanto, levantando-te,

kai poreuou sun autoiv mhden
diakrinomenov dioti egw
apestalka autouv
10:21 katabav de petrov prov
touv andrav touv
apestalmenouv apo tou
kornhliou prov auton eipen
idou egw eimi on zhteite tiv h
aitia di hn pareste
10:22 oi de eipon kornhliov
ekatontarchv anhr dikaiov kai
foboumenov ton yeon
marturoumenov te upo olou tou
eynouv twn ioudaiwn
ecrhmatisyh upo aggelou agiou
metapemqasyai se eiv ton oikon
autou kai akousai rhmata
para sou
10:23 eiskalesamenov oun
autouv exenisen th de epaurion
o petrov exhlyen sun autoiv kai
tinev twn adelfwn twn apo thv
iopphv sunhlyon autw
10:24 kai th epaurion eishlyon
eiv thn kaisareian o de
kornhliov hn prosdokwn
autouv sugkalesamenov touv
suggeneiv autou kai touv
anagkaiouv filouv
10:25 wv de egeneto eiselyein
ton petron sunanthsav autw o
kornhliov peswn epi touv
podav prosekunhsen
10:26 o de petrov auton hgeiren
legwn anasthyi kagw autov
anyrwpov eimi
10:27 kai sunomilwn autw

desce, e vai com eles não
duvidando, porque eu os tenho
enviado.
Ac 10:21 E Pedro descendo aos
varões que lhe foram enviados
desde Cornélio, disse: Eis que eu
sou a quem buscais; qual é a causa
porque estais aqui?
Ac 10:22 E eles disseram: Cornélio
um centurião, varão justo e temente
a Deus, tendo bom testemunho
também por toda a nação dos
judeus, foi divinamente instruído
por um santo anjo, para te chamar à
casa dele, e ouvir de ti as palavras
de salvação.
Ac 10:23 Então, chamando-os para
dentro, os hospedou. E no dia
seguinte Pedro partiu com eles, e
foram com ele alguns dos irmãos de
Jope.
Ac 10:24 E no dia seguinte
chegaram à Cesareia. E Cornélio os
estava esperando, havendo já
chamado os seus parentese e os
amigos íntimos.
Ac 10:25 E quando Pedro foi feito
entrar, Cornélio saindo para o
encontrar, prostrando-se aos pés
dele, o adorou.
Ac 10:26 Mas Pedro o levantou,
dizendo: Levanta-te! Também eu
mesmo sou um homem.
Ac 10:27 E falando com ele, entrou,

eishlyen kai euriskei
sunelhluyotav pollouv
10:28 efh te prov autouv umeiv
epistasye wv ayemiton estin
andri ioudaiw kollasyai h
prosercesyai allofulw kai
emoi o yeov edeixen mhdena
koinon h akayarton legein
anyrwpon
10:29 dio kai anantirrhtwv
hlyon metapemfyeiv punyanomai
oun tini logw metepemqasye me
10:30 kai o kornhliov efh apo
tetarthv hmerav mecri tauthv
thv wrav hmhn nhsteuwn kai
thn ennathn wran
proseucomenov en tw oikw mou
kai idou anhr esth enwpion mou
en esyhti lampra
10:31 kai fhsin kornhlie
eishkousyh sou h proseuch kai
ai elehmosunai sou emnhsyhsan
enwpion tou yeou

e achou muitos reunidos ali.
Ac 10:28 E disse-lhes: Vós bem
sabeis, como é ilícito a um varão
judeu ajuntar-se ou achegar-se a
estrangeiro. Porém Deus me
mostrou a nenhum homem chamar
comum ou imundo.
Ac 10:29 Por causa disso, sendo
chamado, eu vim sem contradizer.
Portanto pergunto: por que razão me
mandastes chamar?
Ac 10:30 E disse Cornélio: Quatro
dias atrás, eu estava jejuando até
esta hora, e à hora nona orando na
minha casa;

Ac 10:31 E eis que um varão se pôs
diante de mim com veste
resplandecente, e disse: Cornélio, a
tua oração foi ouvida e as tuas
esmolas foram relembradas diante
de Deus.
10:32 pemqon oun eiv iopphn kai Ac
10:32
Envia
portanto
metakalesai simwna ov
mensageiros a Jope, e chama por
epikaleitai petrov outov
Simão, que tem por sobrenome
xenizetai en oikia simwnov
Pedro; este se hospeda em casa de
bursewv para yalassan ov
Simão curtidor, junto ao mar; o qual
paragenomenov lalhsei soi
vindo te falará.
10:33 exauthv oun epemqa prov Ac 10:33 Então, imediatamente
se su te kalwv epoihsav
enviei a chamar-te; e tu fizeste bem
paragenomenov nun oun pantev vindo aqui. Agora pois, todos nós
hmeiv enwpion tou yeou
estamos presentes diante de Deus
paresmen akousai panta ta
para ouvir todas as coisas que te

prostetagmena soi upo tou yeou
10:34 anoixav de petrov to
stoma eipen ep alhyeiav
katalambanomai oti ouk estin
proswpolhpthv o yeov
10:35 all en panti eynei o
foboumenov auton kai
ergazomenov dikaiosunhn
dektov autw estin
10:36 ton logon on apesteilen
toiv uioiv israhl
euaggelizomenov eirhnhn dia
ihsou cristou outov estin
pantwn kuriov
10:37 umeiv oidate to genomenon
rhma kay olhv thv ioudaiav
arxamenon apo thv galilaiav
meta to baptisma o ekhruxen
iwannhv
10:38 ihsoun ton apo nazarey
wv ecrisen auton o yeov
pneumati agiw kai dunamei ov
dihlyen euergetwn kai iwmenov
pantav touv
katadunasteuomenouv upo tou
diabolou oti o yeov hn met
autou
10:39 kai hmeiv esmen marturev
pantwn wn epoihsen en te th
cwra twn ioudaiwn kai en
ierousalhm on aneilon
kremasantev epi xulou
10:40 touton o yeov hgeiren th
trith hmera kai edwken auton
emfanh genesyai
10:41 ou panti tw law alla

estão ordenadas por Deus.
Ac 10:34 E Pedro abrindo a boca,
disse: Reconheço por verdade que
Deus não é um aceitador de
aparência de pessoas;
Ac 10:35 Mas, lhe é aceitável
aquele que em toda nação o está
temendo e praticando justiça.
Ac 10:36 A palavra que ele enviou
aos filhos de Israel, anunciando o
evangelho, a paz por Jesus Cristo,
este é o Senhor de todos,
Ac 10:37 Vós bem sabeis; a palavra
vindo por toda a Judeia, começando
desde a Galileia, depois do batismo
que João pregou:
Ac 10:38 A respeito de Jesus, o de
Nazaré; como Deus o ungiu com o
Espírito Santo e com poder, o qual
andou por toda parte, fazendo bem,
e curando a todos os oprimidos do
diabo, porque Deus era com ele.

Ac 10:39 E nós somos testemunhas
de todas as coisas que ele fez, tanto
na terra dos judeus, como em
Jerusalém; ao qual mataram,
pendurando-o num madeiro.
Ac 10:40 Deus ressuscitou a este ao
terceiro dia, e lhe concedeu ser
manifesto,
Ac 10:41 Não a todo o povo, mas às

martusin toiv
prokeceirotonhmenoiv upo tou
yeou hmin oitinev sunefagomen
kai sunepiomen autw meta to
anasthnai auton ek nekrwn
10:42 kai parhggeilen hmin
khruxai tw law kai
diamarturasyai oti autov estin
o wrismenov upo tou yeou
krithv zwntwn kai nekrwn
10:43 toutw pantev oi profhtai
marturousin afesin amartiwn
labein dia tou onomatov autou
panta ton pisteuonta eiv auton
10:44 eti lalountov tou petrou
ta rhmata tauta epepesen to
pneuma to agion epi pantav
touv akouontav ton logon
10:45 kai exesthsan oi ek
peritomhv pistoi osoi sunhlyon
tw petrw oti kai epi ta eynh h
dwrea tou agiou pneumatov
ekkecutai
10:46 hkouon gar autwn
lalountwn glwssaiv kai
megalunontwn ton yeon tote
apekriyh o petrov
10:47 mhti to udwr kwlusai
dunatai tiv tou mh baptisyhnai
toutouv oitinev to pneuma to
agion elabon kaywv kai hmeiv
10:48 prosetaxen te autouv
baptisyhnai en tw onomati tou
kuriou tote hrwthsan auton
epimeinai hmerav tinav

testemunhas que antes tinham sido
escolhidas por Deus, a nós, que
comemos e bebemos juntamente
com ele, depois de ele ressuscitar
dentre os mortos.
Ac 10:42 E nos ordenou pregar ao
povo, e testificar plenamente que ele
é aquele que foi constituído por
Deus Juiz dos vivos e dos mortos.
Ac 10:43 A este dão testemunho
todos os profetas: através do seu
nome, todo aquele que crê nele
receber remissão dos pecados.
Ac 10:44 E ainda falando Pedro
estas palavras, caiu o Espírito Santo
sobre todos os que ouviam a
palavra.
Ac 10:45 E os crentes da
circuncisão que vieram com Pedro,
se maravilharam de que o dom do
Espírito Santo também tinha sido
derramado sobre os gentios.
Ac 10:46 Porque os ouviam falando
em
línguas
estranhas
e
magnificando a Deus.
Ac 10:47 Então respondeu Pedro:
Pode porventura alguém impedir a
água para que não sejam batizados
estes, que também receberam como
nós o Espírito Santo?
Ac 10:48 E lhes ordenou serem
batizados no nome do Senhor. Então
lhe rogaram permanecer com eles
por alguns dias.

11:1 hkousan de oi apostoloi
kai oi adelfoi oi ontev kata
thn ioudaian oti kai ta eynh
edexanto ton logon tou yeou
11:2 kai ote anebh petrov eiv
ierosoluma diekrinonto prov
auton oi ek peritomhv
11:3 legontev oti prov andrav
akrobustian econtav eishlyev
kai sunefagev autoiv
11:4 arxamenov de o petrov
exetiyeto autoiv kayexhv legwn
11:5 egw hmhn en polei iopph
proseucomenov kai eidon en
ekstasei orama katabainon
skeuov ti wv oyonhn megalhn
tessarsin arcaiv kayiemenhn ek
tou ouranou kai hlyen acriv
emou
11:6 eiv hn atenisav katenooun
kai eidon ta tetrapoda thv ghv
kai ta yhria kai ta erpeta kai
ta peteina tou ouranou
11:7 hkousa de fwnhv legoushv
moi anastav petre yuson kai
fage
11:8 eipon de mhdamwv kurie oti
pan koinon h akayarton
oudepote eishlyen eiv to stoma
mou
11:9 apekriyh de moi fwnh ek
deuterou ek tou ouranou a o
yeov ekayarisen su mh koinou
11:10 touto de egeneto epi triv

Ac 11:1 E os apóstolos e os irmãos
que estavam na Judeia, ouviram que
os gentios também receberam a
palavra de Deus.
Ac 11:2 E quando Pedro subiu à
Jerusalém, contendiam com ele os
que eram da circuncisão,
Ac 11:3 Dizendo: Por que tu
entraste para casa de varões tendo
incircuncisão, e comeste com eles?
Ac 11:4 Porém começando, Pedro
lhes expunha tudo por ordem,
dizendo:
Ac 11:5 Estava eu orando na cidade
de Jope, e num arrebatamento de
sentidos, vi uma visão, um certo
vaso descendo como um grande
lençol, sendo baixado desde o céu
pelas quatro pontas, e chegou até
junto a mim;
Ac 11:6 No qual olhando
atentamente, eu considerava, e vi os
quadrúpedes da terra e as feras
selvagens e os répteis e as aves do
céu.
Ac 11:7 E ouvi uma voz me
dizendo: Levanta-te Pedro, mata e
come.
Ac 11:8 Mas eu disse: De maneira
nenhuma Senhor, porque nunca
coisa alguma comum ou imunda
entrou na minha boca.
Ac 11:9 Mas a voz me respondeu do
céu pela segunda vez: O que Deus
purificou, não o faças tu comum.
Ac 11:10 E sucedeu isto por três

kai palin anespasyh apanta
eiv ton ouranon
11:11 kai idou exauthv treiv
andrev epesthsan epi thn
oikian en h hmhn apestalmenoi
apo kaisareiav prov me
11:12 eipen de moi to pneuma
sunelyein autoiv mhden
diakrinomenon hlyon de sun
emoi kai oi ex adelfoi outoi kai
eishlyomen eiv ton oikon tou
androv
11:13 aphggeilen te hmin pwv
eiden ton aggelon en tw oikw
autou stayenta kai eiponta
autw aposteilon eiv iopphn
andrav kai metapemqai simwna
ton epikaloumenon petron
11:14 ov lalhsei rhmata prov
se en oiv swyhsh su kai pav o
oikov sou
11:15 en de tw arxasyai me
lalein epepesen to pneuma to
agion ep autouv wsper kai ef
hmav en arch
11:16 emnhsyhn de tou rhmatov
kuriou wv elegen iwannhv men
ebaptisen udati umeiv de
baptisyhsesye en pneumati agiw

vezes, e novamente tudo foi
recolhido em cima no céu.
Ac 11:11 E eis que naquele mesmo
instante três varões pararam junto à
casa na qual eu estava, enviados a
mim de Cesareia.
Ac 11:12 E disse-me o Espírito, ir
com eles, nada duvidando; e
também estes seis irmãos foram
comigo, e entramos na casa daquele
varão,
Ac 11:13 E nos contou como ele viu
estando um anjo na sua casa, e lhe
dizendo: Envia alguns varões a
Jope, e manda chamar por Simão
que tem por sobrenome Pedro.

Ac 11:14 O qual te falará palavras,
nas quais tu serás salvo e toda a tua
casa.
Ac 11:15 E no começar eu a falar
caiu o Espírito Santo sobre eles,
assim como também sobre nós no
princípio.
Ac 11:16 E lembrei-me da palavra
do Senhor, como dizia: João na
verdade batizou com água, mas vós
sereis batizados com o Espírito
Santo.
11:17 ei oun thn ishn dwrean
Ac 11:17 Portanto, se Deus lhes deu
edwken autoiv o yeov wv kai
o mesmo dom, como também a nós,
hmin pisteusasin epi ton kurion que já havemos crido no Senhor
ihsoun criston egw de tiv hmhn Jesus Cristo, quem era eu então,
dunatov kwlusai ton yeon
para ser capaz de estorvar a Deus?
11:18 akousantev de tauta
Ac 11:18 E eles, ouvindo estas

hsucasan kai edoxazon ton
yeon legontev arage kai toiv
eynesin o yeov thn metanoian
edwken eiv zwhn

coisas,
apaziguaram-se
e
glorificavam a Deus, dizendo:
Assim então, também aos gentios
Deus concedeu o arrependimento
para vida!
11:19 oi men oun diasparentev Ac 11:19 Mas, na verdade, os que
apo thv yliqewv thv genomenhv foram
dispersos
desde
a
epi stefanw dihlyon ewv
perseguição, a que ocorreu por
foinikhv kai kuprou kai
causa de Estevão, passaram até à
antioceiav mhdeni lalountev
Fenícia e Chipre e Antioquia, não
ton logon ei mh monon ioudaioiv anunciando a ninguém a palavra,
senão somente aos judeus.
11:20 hsan de tinev ex autwn
Ac 11:20 E havia dentre eles uns
andrev kuprioi kai kurhnaioi
varões Cíprios e Cirenenses, os
oitinev eiselyontev eiv
quais entrando em Antioquia,
antioceian elaloun prov touv
falavam aos gregos, anunciando o
ellhnistav euaggelizomenoi ton evangelho: O Senhor Jesus.
kurion ihsoun
11:21 kai hn ceir kuriou met
Ac 11:21 E a mão do Senhor era
autwn poluv te ariymov
com eles, e um grande número
pisteusav epestreqen epi ton
crendo converteu-se ao Senhor.
kurion
11:22 hkousyh de o logov eiv ta Ac 11:22 E a fama a respeito deles
wta thv ekklhsiav thv en
chegou aos ouvidos da igreja que
ierosolumoiv peri autwn kai
estava em Jerusalém; e enviaram
exapesteilan barnaban dielyein Barnabé para ir até Antioquia.
ewv antioceiav
11:23 ov paragenomenov kai
Ac 11:23 O qual havendo chegado
idwn thn carin tou yeou ecarh e visto a graça de Deus alegrou-se, e
kai parekalei pantav th
exortava a todos para permanecerem
proyesei thv kardiav
no Senhor, com propósito do
prosmenein tw kuriw
coração.
11:24 oti hn anhr agayov kai
Ac 11:24 Porque ele era um homem
plhrhv pneumatov agiou kai
bom e cheio do Espírito Santo e de
pistewv kai proseteyh oclov
fé. E muita gente foi acrescida ao
ikanov tw kuriw
Senhor.
11:25 exhlyen de eiv tarson o
Ac 11:25 E partiu Barnabé a Tarso,

barnabav anazhthsai saulon

para buscar a Saulo, e achando-o,
trouxe-o a Antioquia.
11:26 kai eurwn auton hgagen
Ac 11:26 E todo um ano, aconteceu
auton eiv antioceian egeneto de de se congregarem eles naquela
autouv eniauton olon
igreja, e ensinarem a muita gente; e
sunacyhnai en th ekklhsia kai em Antioquia os discípulos serem
didaxai oclon ikanon
pela primeira vez chamados de
crhmatisai te prwton en
cristãos.
antioceia touv mayhtav
cristianouv
11:27 en tautaiv de taiv hmeraiv Ac 11:27 E naqueles dias desceram
kathlyon apo ierosolumwn
alguns profetas de Jerusalém para
profhtai eiv antioceian
Antioquia.
11:28 anastav de eiv ex autwn Ac 11:28 E levantando-se um dentre
onomati agabov eshmanen dia
eles, por nome Ágabo, deu a
tou pneumatov limon megan
entender pelo Espírito, estar prestes
mellein esesyai ef olhn thn
a haver uma grande fome em todo o
oikoumenhn ostiv kai egeneto
mundo habitável; a qual também
epi klaudiou kaisarov
aconteceu sob Cláudio César.
11:29 twn de mayhtwn kaywv
Ac 11:29 E os discípulos
huporeito tiv wrisan ekastov determinaram de cada um deles,
autwn eiv diakonian pemqai
conforme o que pudesse, enviar
toiv katoikousin en th ioudaia socorro aos irmãos que habitavam
adelfoiv
na Judeia.
11:30 o kai epoihsan
Ac 11:30 O que também fizeram,
aposteilantev prov touv
enviando-o aos anciãos por mão de
presbuterouv dia ceirov
Barnabé e Saulo.
barnaba kai saulou
12:1 kat ekeinon de ton kairon Ac 12:1 E naquele mesmo tempo o
epebalen hrwdhv o basileuv
rei Herodes estendeu as mãos sobre
tav ceirav kakwsai tinav twn alguns daqueles da igreja para os
apo thv ekklhsiav
maltratar.
12:2 aneilen de iakwbon ton
Ac 12:2 E matou Tiago, o irmão de
adelfon iwannou macaira
João, à espada.
12:3 kai idwn oti areston estin Ac 12:3 E vendo que isto fora
toiv ioudaioiv proseyeto
agradável aos judeus, acrescentou

sullabein kai petron hsan de
hmerai twn azumwn
12:4 on kai piasav eyeto eiv
fulakhn paradouv tessarsin
tetradioiv stratiwtwn
fulassein auton boulomenov
meta to pasca anagagein auton
tw law
12:5 o men oun petrov ethreito
en th fulakh proseuch de hn
ektenhv ginomenh upo thv
ekklhsiav prov ton yeon uper
autou
12:6 ote de emellen auton
proagein o hrwdhv th nukti
ekeinh hn o petrov koimwmenov
metaxu duo stratiwtwn
dedemenov alusesin dusin
fulakev te pro thv yurav
ethroun thn fulakhn
12:7 kai idou aggelov kuriou
epesth kai fwv elamqen en tw
oikhmati pataxav de thn
pleuran tou petrou hgeiren
auton legwn anasta en tacei
kai exepeson autou ai aluseiv
ek twn ceirwn
12:8 eipen te o aggelov prov
auton perizwsai kai upodhsai
ta sandalia sou epoihsen de
outwv kai legei autw peribalou
to imation sou kai akolouyei
moi
12:9 kai exelywn hkolouyei
autw kai ouk hdei oti alhyev
estin to ginomenon dia tou
aggelou edokei de orama

também prender a Pedro; (e eram os
dias dos pães asmos).
Ac 12:4 A quem também, havendo
prendido, colocou em prisão,
entregando-o a quatro quaternos de
soldados para o guardarem,
querendo trazê-lo ao povo depois da
Páscoa.
Ac 12:5 Portanto na verdade, Pedro
era guardado na prisão; mas
fervorosa oração a Deus estava
sendo feita pela igreja em favor
dele.
Ac 12:6 E quando Herodes estava
prestes a tirá-lo, naquela mesma
noite estava Pedro dormindo entre
dois soldados acorrentado com duas
correntes, e guardas também diante
da porta guardavam a prisão;
Ac 12:7 E eis que sobreveio um
anjo do Senhor, e uma luz
resplandeceu na prisão; e batendo
no lado de Pedro, o despertou
dizendo: Levanta-te depressa. E as
suas correntes caíram das mãos;
Ac 12:8 E disse-lhe o anjo: Cingete, e ata as tuas sandálias. E ele fez
assim. E disse-lhe: Lança às costas a
tua capa, e segue-me.

Ac 12:9 E saindo, seguia-o, e não
sabia que era real o que estava
sendo feito pelo anjo, mas pensava
ver uma visão.

blepein
12:10 dielyontev de prwthn
fulakhn kai deuteran hlyon epi
thn pulhn thn sidhran thn
ferousan eiv thn polin htiv
automath hnoicyh autoiv kai
exelyontev prohlyon rumhn
mian kai euyewv apesth o
aggelov ap autou
12:11 kai o petrov genomenov en
eautw eipen nun oida alhywv oti
exapesteilen kuriov ton
aggelon autou kai exeileto me
ek ceirov hrwdou kai pashv thv
prosdokiav tou laou twn
ioudaiwn
12:12 sunidwn te hlyen epi thn
oikian mariav thv mhtrov
iwannou tou epikaloumenou
markou ou hsan ikanoi
sunhyroismenoi kai
proseucomenoi
12:13 krousantov de tou petrou
thn yuran tou pulwnov
proshlyen paidiskh upakousai
onomati rodh
12:14 kai epignousa thn fwnhn
tou petrou apo thv carav ouk
hnoixen ton pulwna
eisdramousa de aphggeilen
estanai ton petron pro tou
pulwnov
12:15 oi de prov authn eipon
mainh h de diiscurizeto outwv
ecein oi d elegon o aggelov
autou estin
12:16 o de petrov epemenen

Ac 12:10 E, havendo passado
através da primeira e segunda
guarda, chegaram ao portão de ferro
que leva para a cidade, o qual se
lhes abriu por si mesmo; e eles,
saindo para fora percorreram uma
rua, e imediatamente o anjo se
apartou dele.
Ac 12:11 E Pedro tornando a si
disse:
Agora
verdadeiramente
reconheço que o Senhor enviou o
seu anjo, e me livrou da mão de
Herodes, e de toda a expectativa do
povo dos judeus.
Ac 12:12 E ele, considerando isto,
foi à casa de Maria, a mãe de João,
que tinha por sobrenome Marcos,
onde muitos estavam reunidos e
orando.
Ac 12:13 E batendo Pedro ao portão
do pátio, veio para escutar uma
menina por nome Rode;
Ac 12:14 E reconhecendo a voz de
Pedro, de alegria não abriu o pátio,
mas correndo para dentro, anunciou
estar Pedro em pé diante do pátio.

Ac 12:15 Mas eles disseram a ela:
Tu estás fora de ti. Mas ela
confiantemente afirmava ser isto
assim, e eles diziam: É o anjo dele.
Ac 12:16 Porém Pedro perseverava

krouwn anoixantev de eidon
auton kai exesthsan
12:17 kataseisav de autoiv th
ceiri sigan dihghsato autoiv
pwv o kuriov auton exhgagen ek
thv fulakhv eipen de
apaggeilate iakwbw kai toiv
adelfoiv tauta kai exelywn
eporeuyh eiv eteron topon
12:18 genomenhv de hmerav hn
taracov ouk oligov en toiv
stratiwtaiv ti ara o petrov
egeneto
12:19 hrwdhv de epizhthsav
auton kai mh eurwn anakrinav
touv fulakav ekeleusen
apacyhnai kai katelywn apo
thv ioudaiav eiv thn kaisareian
dietriben
12:20 hn de o hrwdhv
yumomacwn turioiv kai
sidwnioiv omoyumadon de
parhsan prov auton kai
peisantev blaston ton epi tou
koitwnov tou basilewv htounto
eirhnhn dia to trefesyai autwn
thn cwran apo thv basilikhv
12:21 takth de hmera o hrwdhv
endusamenov esyhta basilikhn
kai kayisav epi tou bhmatov
edhmhgorei prov autouv
12:22 o de dhmov epefwnei yeou
fwnh kai ouk anyrwpou
12:23 paracrhma de epataxen
auton aggelov kuriou any wn
ouk edwken thn doxan tw yew
kai genomenov skwlhkobrwtov

batendo; e havendo aberto, eles o
viram, e se espantaram.
Ac 12:17 E ele, lhes acenando com
a mão para se calarem, contou-lhes
como o Senhor o tirara de dentro da
prisão; e disse: Anunciai estas
coisas a Tiago e aos irmãos. E
saindo, partiu para outro lugar.
Ac 12:18 E feito dia, havia não
pouco alvoroço entre os soldados,
sobre o que pois se sucedeu a Pedro.
Ac 12:19 E Herodes, havendo-o
procurado e não encontrado, feita
inquirição dos guardas, ordenou
serem levados presos. E havendo
descido da Judeia para Cesareia,
permanecia ali.
Ac 12:20 E estava Herodes
amargando hostilidade contra os
Tirenses e os Sidônios; mas estes,
de comum acordo vinham a ele, e
persuadindo a Blasto, que era o por
camareiro do Rei, pediam paz,
porque a terra deles era sustentada
pelo país do rei.
Ac 12:21 E num dia designado,
Herodes, havendo vestindo as vestes
reais, e assentado, no tribunal, fazialhes um discurso.
Ac 12:22 E o povo exclamava: Voz
de um Deus e não de um homem.
Ac 12:23 E no mesmo instante um
anjo do Senhor o feriu, porque ele
não deu a glória a Deus; e ele,
comido de vermes, expirou.

exequxen
12:24 o de logov tou yeou
huxanen kai eplhyuneto
12:25 barnabav de kai saulov
upestreqan ex ierousalhm
plhrwsantev thn diakonian
sumparalabontev kai iwannhn
ton epiklhyenta markon
13:1 hsan de tinev en antioceia
kata thn ousan ekklhsian
profhtai kai didaskaloi o te
barnabav kai sumewn o
kaloumenov niger kai loukiov o
kurhnaiov manahn te hrwdou
tou tetrarcou suntrofov kai
saulov
13:2 leitourgountwn de autwn
tw kuriw kai nhsteuontwn eipen
to pneuma to agion aforisate
dh moi ton te barnaban kai ton
saulon eiv to ergon o
proskeklhmai autouv
13:3 tote nhsteusantev kai
proseuxamenoi kai epiyentev
tav ceirav autoiv apelusan
13:4 outoi men oun ekpemfyentev
upo tou pneumatov tou agiou
kathlyon eiv thn seleukeian
ekeiyen te apepleusan eiv thn
kupron
13:5 kai genomenoi en salamini
kathggellon ton logon tou yeou
en taiv sunagwgaiv twn
ioudaiwn eicon de kai iwannhn
uphrethn
13:6 dielyontev de thn nhson

Ac 12:24 E a palavra de Deus
crescia e se multiplicava.
Ac 12:25 E Barnabé e Saulo,
havendo cumprido aquele serviço,
voltaram de Jerusalém, levando
também consigo João, o que tinha
por sobrenome Marcos.
Ac 13:1 E na igreja que estava em
Antioquia, havia alguns profetas e
doutores, a saber: Barnabé e Simeão
o chamado Niger, e Lúcio o Cireneu
e Manaém irmão de criação de
Herodes o tetrarca, e Saulo.

Ac 13:2 E servindo eles ao Senhor e
jejuando, disse o Espírito Santo:
Separai-me agora a ambos, Barnabé
e Saulo, para a obra para a qual os
tenho chamado.
Ac 13:3 Então havendo jejuado e
orado, e impondo as mãos sobre
eles, os despediram.
Ac 13:4 Estes então, enviados pelo
Espírito Santo, desceram à Selêucia,
e dali navegaram para Chipre.

Ac 13:5 E havendo chegado a
Salamina, anunciavam a palavra de
Deus nas sinagogas dos judeus; e
tinham
também
João
por
cooperador.
Ac 13:6 E havendo atravessado a

acri pafou euron tina magon
qeudoprofhthn ioudaion w
onoma barihsouv
13:7 ov hn sun tw anyupatw
sergiw paulw andri sunetw
outov proskalesamenov
barnaban kai saulon
epezhthsen akousai ton logon
tou yeou
13:8 anyistato de autoiv
elumav o magov outwv gar
meyermhneuetai to onoma autou
zhtwn diastreqai ton
anyupaton apo thv pistewv
13:9 saulov de o kai paulov
plhsyeiv pneumatov agiou kai
atenisav eiv auton
13:10 eipen w plhrhv pantov
dolou kai pashv radiourgiav
uie diabolou ecyre pashv
dikaiosunhv ou paush
diastrefwn tav odouv kuriou
tav euyeiav
13:11 kai nun idou ceir tou
kuriou epi se kai esh tuflov mh
blepwn ton hlion acri kairou
paracrhma de epepesen ep
auton acluv kai skotov kai
periagwn ezhtei ceiragwgouv

ilha até Pafos, acharam um certo
judeu mágico, falso profeta, cujo
nome era Barjesus,
Ac 13:7 O qual estava com o
procônsul Sérgio Paulo, varão
prudente. Este chamando a si
Barnabé e Saulo, desejou muito
ouvir a palavra de Deus.
Ac 13:8 Mas Elimas o mágico,
porque assim é interpretado o seu
nome, lhes resistia, procurando
afastar o procônsul da fé.
Ac 13:9 Mas Saulo, que também se
chama Paulo, estando cheio do
Espírito
Santo,
e
olhando
firmemente para ele disse:
Ac 13:10 Ó filho do Diabo, cheio de
todo engano e de toda malícia,
inimigo de toda a justiça, não
cessarás de perverter os retos
caminhos do Senhor?

Ac 13:11 Agora pois eis aqui a mão
do Senhor contra ti, e estarás cego,
não vendo o sol por algum tempo. E
no mesmo instante caiu sobre ele
obscuridade e trevas; e andando ao
redor, buscava a quem o guiasse
pela mão.
13:12 tote idwn o anyupatov to Ac 13:12 Então o procônsul, vendo
gegonov episteusen
o que havia acontecido, creu,
ekplhssomenov epi th didach
maravilhado da doutrina do Senhor.
tou kuriou
13:13 anacyentev de apo thv
Ac 13:13 E havendo zarpado de
pafou oi peri ton paulon hlyon Pafos, Paulo com os que estavam ao

eiv perghn thv pamfuliav
iwannhv de apocwrhsav ap
autwn upestreqen eiv
ierosoluma
13:14 autoi de dielyontev apo
thv perghv paregenonto eiv
antioceian thv pisidiav kai
eiselyontev eiv thn sunagwghn
th hmera twn sabbatwn
ekayisan
13:15 meta de thn anagnwsin
tou nomou kai twn profhtwn
apesteilan oi arcisunagwgoi
prov autouv legontev andrev
adelfoi ei estin logov en umin
paraklhsewv prov ton laon
legete
13:16 anastav de paulov kai
kataseisav th ceiri eipen
andrev israhlitai kai oi
foboumenoi ton yeon akousate

redor dele, chegaram a Perge cidade
da Panfília. Porém João, apartandose deles voltou para Jerusalém.
Ac 13:14 E eles passando de Perge,
chegaram a Antioquia cidade da
Pisídia e entrando na sinagoga no
dia do sábado, se assentaram.

Ac 13:15 E depois da leitura da lei e
dos profetas, os principais da
sinagoga enviaram palavra a eles
dizendo: Varões irmãos, se há entre
vós alguma palavra de consolação
para o povo, falai.

Ac 13:16 E Paulo, havendo-se
levantando, e feito sinal para
silêncio com a mão, disse: Varões
Israelitas, e os que temeis a Deus,
ouvi:
13:17 o yeov tou laou toutou
Ac 13:17 O Deus deste povo de
israhl exelexato touv paterav Israel escolheu os nossos pais, e
hmwn kai ton laon uqwsen en
exaltou o povo, ao residirem como
th paroikia en gh aiguptw kai estrangeiros na terra do Egito, e
meta bracionov uqhlou
com braço elevado os tirou dela.
exhgagen autouv ex authv
13:18 kai wv tessarakontaeth Ac 13:18 E por tempo de quase
cronon etropoforhsen autouv quarenta anos ele suportou seus
en th erhmw
costumes no deserto.
13:19 kai kayelwn eynh epta en Ac 13:19 E destruindo a sete nações
gh canaan kateklhrodothsen
na terra de Canaã, repartiu para eles
autoiv thn ghn autwn
a terra delas, por herança.
13:20 kai meta tauta wv etesin Ac 13:20 E depois disto, quase
tetrakosioiv kai penthkonta
quatrocentos e cinquenta anos deu
edwken kritav ewv samouhl tou juízes até o profeta Samuel.

profhtou
13:21 kakeiyen hthsanto
basilea kai edwken autoiv o
yeov ton saoul uion kiv andra
ek fulhv beniamin eth
tessarakonta
13:22 kai metasthsav auton
hgeiren autoiv ton dabid eiv
basilea w kai eipen
marturhsav euron dabid ton
tou iessai andra kata thn
kardian mou ov poihsei panta
ta yelhmata mou
13:23 toutou o yeov apo tou
spermatov kat epaggelian
hgeiren tw israhl swthra
ihsoun
13:24 prokhruxantov iwannou
pro proswpou thv eisodou
autou baptisma metanoiav
panti tw law israhl

Ac 13:21 E depois pediram um rei, e
deu-lhes Deus a Saul, filho de Cis,
varão da tribo de Benjamim por
quarenta anos.
Ac 13:22 E removendo este,
levantou-lhes Davi por rei, do qual
também havendo dado testemunho,
disse: Achei Davi o filho de Jessé,
um varão conforme o meu coração,
que fará toda a minha vontade.

Ac 13:23 Da semente deste,
conforme a promessa, Deus
levantou um Salvador para Israel,
Jesus,
Ac
13:24
havendo
João
primeiramente, antes da presença da
vinda dele, pregado o batismo de
arrependimento a todo o povo de
Israel.
13:25 wv de eplhrou o iwannhv Ac 13:25 Mas quando João,
ton dromon elegen tina me
completava a sua carreira, dizia:
uponoeite einai ouk eimi egw all Quem pensais vós ser eu? Eu não
idou ercetai met eme ou ouk eimi sou ele o Cristo, mas eis que vem
axiov to upodhma twn podwn
após mim aquele do qual eu não sou
lusai
digno de desatar as sandálias dos
pés.
13:26 andrev adelfoi uioi
Ac 13:26 Varões irmãos, filhos da
genouv abraam kai oi en umin
geração de Abraão, e os que entre
foboumenoi ton yeon umin o
vós temem a Deus; para vós foi
logov thv swthriav tauthv
enviada a palavra desta salvação.
apestalh
13:27 oi gar katoikountev en
Ac 13:27 Porque, os que habitavam
ierousalhm kai oi arcontev
em Jerusalém e os seus príncipes,
autwn touton agnohsantev kai não havendo conhecido a este, nem

tav fwnav twn profhtwn tav
kata pan sabbaton
anaginwskomenav krinantev
eplhrwsan
13:28 kai mhdemian aitian
yanatou eurontev hthsanto
pilaton anaireyhnai auton
13:29 wv de etelesan apanta ta
peri autou gegrammena
kayelontev apo tou xulou
eyhkan eiv mnhmeion

ainda as vozes dos profetas, que
estão sendo lidos todos os sábados,
eles
cumpriram,
havendo-o
condenado.
Ac 13:28 E, embora não havendo
achado nenhuma causa de morte,
pediram a Pilatos para ele ser morto.
Ac 13:29 E quando eles cumpriram
todas as coisas que estavam escritas
a respeito dele, descendo-o do
madeiro,
puseram-no
numa
sepultura;
13:30 o de yeov hgeiren auton ek Ac 13:30 Porém Deus o ressuscitou
nekrwn
dentre os mortos,
13:31 ov wfyh epi hmerav
Ac 13:31 O qual por muitos dias foi
pleiouv toiv sunanabasin autw visto pelos que subiram com ele da
apo thv galilaiav eiv
Galileia para Jerusalém, os quais são
ierousalhm oitinev eisin
suas testemunhas para com o povo.
marturev autou prov ton laon
13:32 kai hmeiv umav
Ac 13:32 E nós vos estamos
euaggelizomeya thn prov touv
pregando o evangelho: Que a
paterav epaggelian genomenhn promessa feita aos pais, esta Deus
oti tauthn o yeov ekpeplhrwken tem cumprido a nós os filhos deles,
toiv teknoiv autwn hmin
havendo ressuscitado Jesus;
anasthsav ihsoun
13:33 wv kai en tw qalmw tw
Ac 13:33 Como também está escrito
deuterw gegraptai uiov mou ei
no Salmo segundo: Tu és meu Filho,
su egw shmeron gegennhka se
eu hoje te gerei;
13:34 oti de anesthsen auton ek Ac 13:34 E que o ressuscitasse
nekrwn mhketi mellonta
dentre os mortos, para nunca mais
upostrefein eiv diafyoran
estar para retornar à corrupção,
outwv eirhken oti dwsw umin ta assim disse: Eu vos darei as fiéis
osia dabid ta pista
beneficências de Davi.
13:35 dio kai en eterw legei ou Ac 13:35 Pelo que também em outro
dwseiv ton osion sou idein
Salmo diz: Tu não permitirás o teu
diafyoran
Santo ver corrupção.

13:36 dabid men gar idia genea
uphrethsav th tou yeou boulh
ekoimhyh kai proseteyh prov
touv paterav autou kai eiden
diafyoran
13:37 on de o yeov hgeiren ouk
eiden diafyoran
13:38 gnwston oun estw umin
andrev adelfoi oti dia toutou
umin afesiv amartiwn
kataggelletai
13:39 kai apo pantwn wn ouk
hdunhyhte en tw nomw mwsewv
dikaiwyhnai en toutw pav o
pisteuwn dikaioutai
13:40 blepete oun mh epelyh ef
umav to eirhmenon en toiv
profhtaiv
13:41 idete oi katafronhtai kai
yaumasate kai afanisyhte oti
ergon egw ergazomai en taiv
hmeraiv umwn ergon w ou mh
pisteushte ean tiv ekdihghtai
umin
13:42 exiontwn de ek thv
sunagwghv twn ioudaiwn
parekaloun ta eynh eiv to
metaxu sabbaton lalhyhnai
autoiv ta rhmata tauta
13:43 luyeishv de thv
sunagwghv hkolouyhsan polloi
twn ioudaiwn kai twn
sebomenwn proshlutwn tw
paulw kai tw barnaba oitinev
proslalountev autoiv epeiyon
autouv epimenein th cariti tou
yeou

Ac 13:36 Porque na verdade,
havendo Davi em seu tempo servido
ao conselho de Deus, dormiu, e foi
posto junto aos seus pais, e viu
corrupção.
Ac 13:37 Mas aquele que Deus
ressuscitou, não viu corrupção.
Ac 13:38 Seja-vos pois notório
varões irmãos, que por este, vos é
anunciado a remissão dos pecados.
Ac 13:39 E de todas as coisas que
vós não pudestes ser justificados
pela lei de Moisés, neste é
justificado todo aquele que crê.
Ac 13:40 Vede pois, que não venha
sobre vós o que está dito nos
profetas:
Ac
13:41
Vede
vós,
ó
desprezadores, e espantai-vos e
perecei; porque eu opero uma obra
nos vossos dias, uma obra tal que de
modo nenhum creiais, se alguém a
relate para vós.
Ac 13:42 E havendo saído da
sinagoga dos judeus, os gentios
rogaram lhes serem faladas no
sábado seguinte estas mesmas
palavras.
Ac 13:43 E despedida a sinagoga,
muitos dos judeus e dos prosélitos
que estavam adorando seguiram
Paulo e Barnabé, os quais falandolhes, os persuadiam a permanecerem
na graça de Deus.

13:44 tw de ercomenw sabbatw
scedon pasa h poliv sunhcyh
akousai ton logon tou yeou
13:45 idontev de oi ioudaioi touv
oclouv eplhsyhsan zhlou kai
antelegon toiv upo tou paulou
legomenoiv antilegontev kai
blasfhmountev
13:46 parrhsiasamenoi de o
paulov kai o barnabav eipon
umin hn anagkaion prwton
lalhyhnai ton logon tou yeou
epeidh de apwyeisye auton kai
ouk axiouv krinete eautouv thv
aiwniou zwhv idou strefomeya
eiv ta eynh
13:47 outwv gar entetaltai
hmin o kuriov teyeika se eiv fwv
eynwn tou einai se eiv swthrian
ewv escatou thv ghv

Ac 13:44 E em chegando o sábado
seguinte ajuntou-se quase toda a
cidade para ouvir a palavra de Deus.
Ac 13:45 Mas os judeus vendo as
multidões, encheram-se de inveja, e
contradiziam as coisas ditas por
Paulo,
contradizendo
e
blasfemando.
Ac 13:46 Mas Paulo e Barnabé,
havendo
falado
ousadamente,
disseram: Era necessário a palavra
de Deus primeiramente ser pregada
a vós; mas, desde que vós a rejeitais,
e não vos julgais dignos da vida
eterna, eis que nos voltamos aos
gentios;
Ac 13:47 Porque assim o Senhor
nos tem ordenado, dizendo: Eu
tenho posto a ti para luz dos gentios,
para seres tu para salvação até os
confins da terra.
Ac 13:48 E os gentios ouvindo isto,
alegravam-se, e glorificavam a
palavra do Senhor, e creram todos
quantos estavam ordenados para a
vida eterna.
Ac 13:49 E a palavra do Senhor era
divulgada por toda aquela província.
Ac 13:50 Mas os judeus incitaram
as mulheres religiosas e honestas e
os homens principais da cidade, e
levantaram
perseguição
contra
Paulo e Barnabé, e os lançaram para
fora dos seus termos.

13:48 akouonta de ta eynh
ecairon kai edoxazon ton logon
tou kuriou kai episteusan osoi
hsan tetagmenoi eiv zwhn
aiwnion
13:49 diefereto de o logov tou
kuriou di olhv thv cwrav
13:50 oi de ioudaioi parwtrunan
tav sebomenav gunaikav kai tav
euschmonav kai touv prwtouv
thv polewv kai ephgeiran
diwgmon epi ton paulon kai ton
barnaban kai exebalon autouv
apo twn oriwn autwn
13:51 oi de ektinaxamenoi ton
Ac 13:51 Porém estes, sacudindo
koniorton twn podwn autwn ep contra eles o pó dos seus pés,

autouv hlyon eiv ikonion
13:52 oi de mayhtai eplhrounto
carav kai pneumatov agiou
14:1 egeneto de en ikoniw kata
to auto eiselyein autouv eiv thn
sunagwghn twn ioudaiwn kai
lalhsai outwv wste pisteusai
ioudaiwn te kai ellhnwn polu
plhyov
14:2 oi de apeiyountev ioudaioi
ephgeiran kai ekakwsan tav
qucav twn eynwn kata twn
adelfwn
14:3 ikanon men oun cronon
dietriqan parrhsiazomenoi epi
tw kuriw tw marturounti tw
logw thv caritov autou kai
didonti shmeia kai terata
ginesyai dia twn ceirwn autwn
14:4 escisyh de to plhyov thv
polewv kai oi men hsan sun toiv
ioudaioiv oi de sun toiv
apostoloiv
14:5 wv de egeneto ormh twn
eynwn te kai ioudaiwn sun toiv
arcousin autwn ubrisai kai
liyobolhsai autouv
14:6 sunidontev katefugon eiv
tav poleiv thv lukaoniav
lustran kai derbhn kai thn
pericwron
14:7 kakei hsan
euaggelizomenoi
14:8 kai tiv anhr en lustroiv
adunatov toiv posin ekayhto
cwlov ek koiliav mhtrov autou

vieram para Icônio.
Ac 13:52 E os discípulos enchiamse de alegria e do Espírito Santo.
Ac 14:1 E ACONTECEU em
Icônio, deles entrarem juntos na
sinagoga dos judeus, e falarem de
tal maneira a crer uma grande
multidão, tanto de judeus quanto
gregos.
Ac 14:2 Porém os judeus incrédulos
incitaram e fizeram má influência às
mentes dos gentios contra os irmãos.
Ac 14:3 Eles pois permaneceram, de
fato ali muito tempo, falando
ousadamente no Senhor, o qual dava
testemunho da palavra da sua graça,
permitindo serem feitos sinais e
maravilhas pelas mãos deles.
Ac 14:4 E a multidão da cidade se
dividiu, e uns na verdade estavam
com os judeus e os outros com os
apóstolos.
Ac 14:5 Mas quando houve uma
revolta, tanto dos gentios como de
judeus com os seus príncipes, para
os afrontarem e apedrejarem;
Ac 14:6 Sendo informados, eles
fugiram para as cidades da Licaônia
(Listra e Derbe), e para a província
em redor.
Ac 14:7 E ali anunciavam o
Evangelho.
Ac 14:8 E um certo varão em Listra
estava assentado, incapaz nos pés,
sendo aleijado desde do ventre de

uparcwn ov oudepote
periepepathkei
14:9 outov hkouen tou paulou
lalountov ov atenisav autw
kai idwn oti pistin ecei tou
swyhnai
14:10 eipen megalh th fwnh
anasthyi epi touv podav sou
oryov kai hlleto kai periepatei
14:11 oi de ocloi idontev o
epoihsen o paulov ephran thn
fwnhn autwn lukaonisti
legontev oi yeoi omoiwyentev
anyrwpoiv katebhsan prov
hmav
14:12 ekaloun te ton men
barnaban dia ton de paulon
ermhn epeidh autov hn o
hgoumenov tou logou
14:13 o de iereuv tou diov tou
ontov pro thv polewv autwn
taurouv kai stemmata epi touv
pulwnav enegkav sun toiv
ocloiv hyelen yuein
14:14 akousantev de oi
apostoloi barnabav kai
paulov diarrhxantev ta imatia
autwn eisephdhsan eiv ton
oclon krazontev
14:15 kai legontev andrev ti
tauta poieite kai hmeiv
omoiopayeiv esmen umin
anyrwpoi euaggelizomenoi umav
apo toutwn twn mataiwn
epistrefein epi ton yeon ton
zwnta ov epoihsen ton ouranon
kai thn ghn kai thn yalassan

sua mãe, o qual nunca tinha andado.
Ac 14:9 Este ouvia Paulo falando, o
qual pondo os olhos nele, e vendo
que tinha fé para ser curado,
Ac 14:10 Disse em alta voz:
Levanta-te direito sobre os teus pés.
E ele saltava e andava.
Ac 14:11 E vendo as multidões o
que Paulo fizera, levantaram as suas
vozes, dizendo em idioma Licaônio:
Os deuses desceram até nós,
havendo-se feito semelhantes a
homens!
Ac 14:12 E na verdade, chamavam
Barnabé de Júpiter; e Paulo de
Mercúrio, porque este era o que
liderava na palavra.
Ac 14:13 E o sacerdote de Júpiter,
que estava diante da cidade deles,
trazendo touros e grinaldas aos
portões, com as multidões queria
sacrificar para eles.
Ac 14:14 Porém ouvindo isto os
apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando
as suas vestes, saltaram para dentro
da multidão, clamando,
Ac 14:15 E dizendo: Varões, por
que fazeis vós estas coisas? Nós
também somos homens como vós,
sujeitos às mesmas paixões, vos
anunciando o evangelho para vos
converterdes destas vaidades ao
Deus vivo, que fez o céu e a terra e
o mar e todas as coisas quanto há

kai panta ta en autoiv
14:16 ov en taiv parwchmenaiv
geneaiv eiasen panta ta eynh
poreuesyai taiv odoiv autwn
14:17 kai toi ge ouk amarturon
eauton afhken agayopoiwn
ouranoyen hmin uetouv didouv
kai kairouv karpoforouv
empiplwn trofhv kai
eufrosunhv tav kardiav hmwn
14:18 kai tauta legontev moliv
katepausan touv oclouv tou mh
yuein autoiv
14:19 ephlyon de apo
antioceiav kai ikoniou ioudaioi
kai peisantev touv oclouv kai
liyasantev ton paulon esuron
exw thv polewv nomisantev
auton teynanai
14:20 kuklwsantwn de auton
twn mayhtwn anastav eishlyen
eiv thn polin kai th epaurion
exhlyen sun tw barnaba eiv
derbhn
14:21 euaggelisamenoi te thn
polin ekeinhn kai
mayhteusantev ikanouv
upestreqan eiv thn lustran kai
ikonion kai antioceian
14:22 episthrizontev tav qucav
twn mayhtwn parakalountev
emmenein th pistei kai oti dia
pollwn yliqewn dei hmav
eiselyein eiv thn basileian tou
yeou

neles;
Ac 14:16 O qual, nas gerações
passadas, suportou todas as nações
andarem
nos
seus
próprios
caminhos;
Ac 14:17 Embora, na verdade, não
deixou a si mesmo sem testemunho,
fazendo o bem desde o céu, dandonos chuvas e estações frutíferas,
enchendo os nossos corações de
mantimento e de alegria.
Ac 14:18 E dizendo isto, com
dificuldade impediram as multidões
de sacrificar para eles.
Ac 14:19 Mas sobrevieram uns
judeus de Antioquia e Icônio, e
persuadindo as multidões, e
apedrejando Paulo, o arrastaram
para fora da cidade, supondo haver
ele morrido.
Ac 14:20 Mas rodeando-o os
discípulos, levantando-se entrou na
cidade. E no dia seguinte ele partiu
com Barnabé para Derbe.
Ac 14:21 E havendo anunciado o
Evangelho àquela cidade, e feito
muitos discípulos, retornaram à
Listra e Icônio e Antioquia,
Ac 14:22 Firmando os ânimos dos
discípulos, e exortando-os a
permanecerem na fé, e que por
muitas tribulações nos importa
entrar no Reino de Deus.

14:23 ceirotonhsantev de
autoiv presbuterouv kat
ekklhsian proseuxamenoi meta
nhsteiwn pareyento autouv tw
kuriw eiv on pepisteukeisan
14:24 kai dielyontev thn
pisidian hlyon eiv pamfulian
14:25 kai lalhsantev en pergh
ton logon katebhsan eiv
attaleian
14:26 kakeiyen apepleusan eiv
antioceian oyen hsan
paradedomenoi th cariti tou
yeou eiv to ergon o eplhrwsan
14:27 paragenomenoi de kai
sunagagontev thn ekklhsian
anhggeilan osa epoihsen o yeov
met autwn kai oti hnoixen toiv
eynesin yuran pistewv
14:28 dietribon de ekei cronon
ouk oligon sun toiv mayhtaiv
15:1 kai tinev katelyontev apo
thv ioudaiav edidaskon touv
adelfouv oti ean mh
peritemnhsye tw eyei mwusewv
ou dunasye swyhnai
15:2 genomenhv oun stasewv kai
suzhthsewv ouk olighv tw
paulw kai tw barnaba prov
autouv etaxan anabainein
paulon kai barnaban kai tinav
allouv ex autwn prov touv
apostolouv kai presbuterouv
eiv ierousalhm peri tou
zhthmatov toutou
15:3 oi men oun propemfyentev

Ac 14:23 E havendo-lhes, por
comum
consentimento,
eleito
anciãos em cada igreja, orando com
jejuns, os encomendaram ao Senhor,
em quem haviam crido.
Ac 14:24 E passando através da
Pisídia, chegaram a Panfília.
Ac 14:25 E havendo falado a
palavra em Perge, desceram a
Atália;
Ac 14:26 E dali navegaram para
Antioquia, de onde tinham sido
recomendados à graça de Deus, para
a obra que cumpriram.
Ac 14:27 E havendo chegando ali, e
reunido a igreja, eles relataram quão
grandes coisas Deus fizera com eles,
e como abrira a porta da fé aos
gentios.
Ac 14:28 E ficaram ali não pouco
tempo com os discípulos.
Ac 15:1 E ALGUNS havendo
descido da Judeia, ensinavam assim
aos irmãos: Se vós não fordes
circuncidados conforme o costume
de Moisés, não podeis ser salvos.
Ac 15:2 Ocorrendo pois, uma não
pequena discussão e contenda de
Paulo e Barnabé contra eles,
designaram Paulo e Barnabé e
alguns outros dentre eles, subirem a
Jerusalém, aos apóstolos e anciãos,
a respeito desta questão.

Ac 15:3 Então eles na verdade,

upo thv ekklhsiav dihrconto
thn foinikhn kai samareian
ekdihgoumenoi thn epistrofhn
twn eynwn kai epoioun caran
megalhn pasin toiv adelfoiv
15:4 paragenomenoi de eiv
ierousalhm apedecyhsan upo
thv ekklhsiav kai twn
apostolwn kai twn
presbuterwn anhggeilan te osa
o yeov epoihsen met autwn
15:5 exanesthsan de tinev twn
apo thv airesewv twn
farisaiwn pepisteukotev
legontev oti dei peritemnein
autouv paraggellein te threin
ton nomon mwusewv
15:6 sunhcyhsan de oi
apostoloi kai oi presbuteroi
idein peri tou logou toutou
15:7 pollhv de suzhthsewv
genomenhv anastav petrov eipen
prov autouv andrev adelfoi
umeiv epistasye oti af hmerwn
arcaiwn o yeov en hmin
exelexato dia tou stomatov mou
akousai ta eynh ton logon tou
euaggeliou kai pisteusai
15:8 kai o kardiognwsthv yeov
emarturhsen autoiv douv autoiv
to pneuma to agion kaywv kai
hmin
15:9 kai ouden diekrinen metaxu
hmwn te kai autwn th pistei
kayarisav tav kardiav autwn
15:10 nun oun ti peirazete ton
yeon epiyeinai zugon epi ton

havendo sido encaminhados pela
igreja, passavam através da Fenícia
e Samaria, relatando a conversão
dos gentios. E causavam grande
alegria a todos os irmãos.
Ac 15:4 E chegando a Jerusalém,
foram recebidos pela igreja e os
apóstolos e os anciãos, e lhes
anunciaram quão grandes coisas
Deus fez com eles;
Ac 15:5 Mas alguns daqueles da
seita dos fariseus que haviam crido,
se levantaram dizendo: Que era
necessário circuncidá-los, e lhes
ordenar guardarem a lei de Moisés.
Ac 15:6 Então os apóstolos, e os
anciãos se congregaram para
considerar a respeito deste assunto.
Ac 15:7 E havendo ocorrido grande
contenda, levantando-se Pedro,
disse-lhes: Varões irmãos, vós bem
sabeis que desde os primeiros dias,
Deus escolheu entre nós, através da
minha boca os gentios ouvirem a
Palavra do Evangelho, e crerem.
Ac 15:8 E, o Deus conhecedor de
corações, lhes deu testemunho,
dando-lhes o Espírito Santo, como
também a nós.
Ac 15:9 E nenhuma diferença fez
entre ambos, nós e eles, purificando
os seus corações pela fé.
Ac 15:10 Agora pois, por que vós
tentais a Deus, em pôr um jugo

trachlon twn mayhtwn on oute
oi paterev hmwn oute hmeiv
iscusamen bastasai
15:11 alla dia thv caritov
kuriou ihsou cristou
pisteuomen swyhnai kay on
tropon kakeinoi
15:12 esighsen de pan to
plhyov kai hkouon barnaba kai
paulou exhgoumenwn osa
epoihsen o yeov shmeia kai
terata en toiv eynesin di autwn
15:13 meta de to sighsai autouv
apekriyh iakwbov legwn andrev
adelfoi akousate mou
15:14 sumewn exhghsato kaywv
prwton o yeov epeskeqato
labein ex eynwn laon epi tw
onomati autou
15:15 kai toutw sumfwnousin oi
logoi twn profhtwn kaywv
gegraptai
15:16 meta tauta anastreqw
kai anoikodomhsw thn skhnhn
dabid thn peptwkuian kai ta
kateskammena authv
anoikodomhsw kai anorywsw
authn
15:17 opwv an ekzhthswsin oi
kataloipoi twn anyrwpwn ton
kurion kai panta ta eynh ef ouv
epikeklhtai to onoma mou ep
autouv legei kuriov o poiwn
tauta panta
15:18 gnwsta ap aiwnov estin
tw yew panta ta erga autou

sobre o pescoço dos discípulos, que
nem os nossos pais, nem nós
pudemos suportar?
Ac 15:11 Mas nós cremos sermos
salvos pela graça do Senhor Jesus
Cristo, da mesma maneira que eles
também.
Ac 15:12 E toda a multidão se
calou, e ouvia Barnabé e Paulo,
relatando quão grandes sinais e
prodígios Deus fizera entre os
gentios por meio deles.
Ac 15:13
E
depois deles
silenciarem,
respondeu
Tiago,
dizendo: Varões irmãos, ouvi-me;
Ac 15:14 Simão relatou, como
primeiramente Deus cuidou em tirar
dos gentios um povo para o seu
nome.
Ac 15:15 E com isto concordam as
palavras dos profetas, como está
escrito:
Ac 15:16 Depois destas coisas
voltarei e reedificarei o tabernáculo
de Davi que está caído; e eu
reedificarei as suas ruínas, e o
reerguerei,
Ac 15:17 Para que o restante dos
homens busque ao Senhor, e todas
os gentios, sobre os quais o meu
nome é invocado, diz o Senhor que
faz todas estas coisas.
Ac 15:18 Notórias são a Deus todas
as suas obras desde a eternidade.

15:19 dio egw krinw mh
Ac 15:19 Pelo que eu julgo, que não
parenoclein toiv apo twn eynwn devemos perturbar os que dentre os
epistrefousin epi ton yeon
gentios estão se convertendo para
Deus,
15:20 alla episteilai autoiv
Ac 15:20 Mas escrever-lhes, para se
tou apecesyai apo twn
absterem das contaminações dos
alisghmatwn twn eidwlwn kai ídolos e da fornicação e do que foi
thv porneiav kai tou pniktou
sufocado e do sangue.
kai tou aimatov
15:21 mwshv gar ek genewn
Ac 15:21 Porque, desde as gerações
arcaiwn kata polin touv
antigas, Moisés tem em cada cidade
khrussontav auton ecei en taiv quem o pregue, sendo lido a cada
sunagwgaiv kata pan sabbaton sábado nas sinagogas.
anaginwskomenov
15:22 tote edoxen toiv
Ac 15:22 Então pareceu bem aos
apostoloiv kai toiv
apóstolos e aos anciãos com toda a
presbuteroiv sun olh th
igreja, escolhendo alguns varões
ekklhsia eklexamenouv andrav dentre eles mesmos, os enviar a
ex autwn pemqai eiv antioceian Antioquia com Paulo e Barnabé, a
sun tw paulw kai barnaba
saber: Judas, sendo de sobrenome
ioudan ton epikaloumenon
Barsabás, e Silas, varões principais
barsaban kai silan andrav
entre os irmãos,
hgoumenouv en toiv adelfoiv
15:23 graqantev dia ceirov
Ac 15:23 havendo escrito pelas
autwn tade oi apostoloi kai oi mãos deles o seguinte: Os apóstolos
presbuteroi kai oi adelfoi toiv e os anciãos e os irmãos, aos irmão
kata thn antioceian kai surian dentre os gentios na Antioquia e
kai kilikian adelfoiv toiv ex
Síria e Cilicia, saúde!
eynwn cairein
15:24 epeidh hkousamen oti
Ac 15:24 Porquanto ouvimos que
tinev ex hmwn exelyontev
alguns, havendo saído dentre nós,
etaraxan umav logoiv
vos perturbaram com palavras,
anaskeuazontev tav qucav
transtornando as vossas almas,
umwn legontev peritemnesyai
dizendo
que
devíeis
ser
kai threin ton nomon oiv ou
circuncidados e guardar a lei, aos
diesteilameya
quais
nós
não
demos
tal
mandamento;

15:25 edoxen hmin genomenoiv
omoyumadon eklexamenouv
andrav pemqai prov umav sun
toiv agaphtoiv hmwn barnaba
kai paulw
15:26 anyrwpoiv
paradedwkosin tav qucav
autwn uper tou onomatov tou
kuriou hmwn ihsou cristou
15:27 apestalkamen oun ioudan
kai silan kai autouv dia logou
apaggellontav ta auta

Ac 15:25 Pareceu-nos bem, vindo
juntos num só acordo, havendo
escolhido alguns varões, os enviar a
vós, com os nossos amados,
Barnabé e Paulo,
Ac 15:26 Homens que têm entregue
as suas vidas para a causa do nome
do nosso Senhor Jesus Cristo.

Ac 15:27 Portanto, enviamos Judas
e Silas, também eles mesmos, vos
anunciando, por palavra, as mesmas
coisas.
15:28 edoxen gar tw agiw
Ac 15:28 Porque pareceu bem ao
pneumati kai hmin mhden pleon Espírito Santo e a nós, nenhuma
epitiyesyai umin barov plhn twn carga maior impor sobre vós, exceto
epanagkev toutwn
estas coisas necessárias:
15:29 apecesyai eidwloyutwn
Ac 15:29 Vos absterdes de coisas
kai aimatov kai pniktou kai
sacrificadas a ídolos e do sangue e
porneiav ex wn diathrountev
da carne que é sufocada e da
eautouv eu praxete errwsye
fornicação. Das quais guardando a
vós mesmos, bem fareis. Bem vos
vá!
15:30 oi men oun apoluyentev
Ac 15:30 Portanto eles, na verdade
hlyon eiv antioceian kai
havendo sido despedidos, foram
sunagagontev to plhyov
para Antioquia, e congregando a
epedwkan thn epistolhn
multidão, entregaram a carta.
15:31 anagnontev de ecarhsan Ac 15:31 E lendo-a alegraram-se
epi th paraklhsei
acerca da consolação.
15:32 ioudav de kai silav kai
Ac 15:32 E Judas e Silas, sendo eles
autoi profhtai ontev dia logou mesmos
também
profetas,
pollou parekalesan touv
exortaram e firmaram os irmãos
adelfouv kai epesthrixan
com muitas palavras.
15:33 poihsantev de cronon
Ac 15:33 E havendo permanecido
apeluyhsan met eirhnhv apo
ali algum tempo, foram despedidos
twn adelfwn prov touv
dos irmãos em paz para os

apostolouv
15:34 edoxen de tw sila
epimeinai autou
15:35 paulov de kai barnabav
dietribon en antioceia
didaskontev kai
euaggelizomenoi meta kai
eterwn pollwn ton logon tou
kuriou
15:36 meta de tinav hmerav
eipen paulov prov barnaban
epistreqantev dh
episkeqwmeya touv adelfouv
hmwn kata pasan polin en aiv
kathggeilamen ton logon tou
kuriou pwv ecousin
15:37 barnabav de ebouleusato
sumparalabein ton iwannhn ton
kaloumenon markon
15:38 paulov de hxiou ton
apostanta ap autwn apo
pamfuliav kai mh sunelyonta
autoiv eiv to ergon mh
sumparalabein touton
15:39 egeneto oun paroxusmov
wste apocwrisyhnai autouv ap
allhlwn ton te barnaban
paralabonta ton markon
ekpleusai eiv kupron
15:40 paulov de epilexamenov
silan exhlyen paradoyeiv th
cariti tou yeou upo twn
adelfwn
15:41 dihrceto de thn surian
kai kilikian episthrizwn tav
ekklhsiav

apóstolos.
Ac 15:34 Porém, pareceu bem a
Silas ficar ali.
Ac 15:35 E Paulo e Barnabé
permaneciam
em
Antioquia,
ensinando e evangelizando com
muitos outros também, a palavra do
Senhor.
Ac 15:36 E depois de alguns dias,
disse Paulo a Barnabé: Havendo
voltado, na verdade, visitemos os
nossos irmãos, por cada cidade nas
quais já anunciamos a palavra do
Senhor, para ver como eles estão.
Ac 15:37 E Barnabé aconselhava
tomarem consigo, a João chamado
Marcos.
Ac 15:38 Mas a Paulo, não parecia
bem, levá-lo juntamente com eles,
aquele que desde a Panfília se
apartara deles, e não fora com eles
naquela obra.
Ac 15:39 Portanto, surgiu contenda
tal, a ponto deles se apartarem um
do outro, e Barnabé levando
Marcos, navegou para Chipre.
Ac 15:40 Mas Paulo escolhendo
Silas,
partiu,
havendo
sido
encomendado à graça de Deus pelos
irmãos.
Ac 15:41 E passava pela Síria e
Cilicia, confirmando as igrejas.

16:1 kathnthsen de eiv derbhn
kai lustran kai idou mayhthv
tiv hn ekei onomati timoyeov
uiov gunaikov tinov ioudaiav
pisthv patrov de ellhnov
16:2 ov emartureito upo twn en
lustroiv kai ikoniw adelfwn
16:3 touton hyelhsen o paulov
sun autw exelyein kai labwn
perietemen auton dia touv
ioudaiouv touv ontav en toiv
topoiv ekeinoiv hdeisan gar
apantev ton patera autou oti
ellhn uphrcen
16:4 wv de dieporeuonto tav
poleiv paredidoun autoiv
fulassein ta dogmata ta
kekrimena upo twn apostolwn
kai twn presbuterwn twn en
ierousalhm
16:5 ai men oun ekklhsiai
estereounto th pistei kai
eperisseuon tw ariymw kay
hmeran
16:6 dielyontev de thn frugian
kai thn galatikhn cwran
kwluyentev upo tou agiou
pneumatov lalhsai ton logon
en th asia
16:7 elyontev kata thn musian
epeirazon kata thn biyunian
poreuesyai kai ouk eiasen
autouv to pneuma
16:8 parelyontev de thn musian
katebhsan eiv trwada

Ac 16:1 E chegou a Derbe e Listra;
e eis que, estava ali um certo
discípulo, por nome Timóteo, filho
de uma certa mulher judia crente,
mas de pai grego.
Ac 16:2 O qual era bem
testemunhado pelos irmãos em
Listra e Icônio.
Ac 16:3 Quis Paulo este para ir
consigo; e tomando-o, ele o
circuncidou, por causa dos judeus
que estavam naqueles lugares,
porque todos eles conheciam o seu
pai, que era um grego.
Ac 16:4 E quando eles passavam
pelas cidades, lhes entregavam as
ordenanças determinadas pelos
apóstolos e anciãos em Jerusalém,
para serem observadas.
Ac 16:5 Assim, na verdade, as
igrejas eram fortalecidas na fé, e
cada dia aumentavam em número.
Ac 16:6 E havendo passado pela
Frígia e pela província da Galácia,
foram impedidos pelo Espírito Santo
de pregar a palavra na Ásia,
Ac 16:7 havendo chegado à Mísia,
intentavam ir à Bitínia; mas o
Espírito não lhes permitiu isto.
Ac 16:8 E havendo passado através
Mísia, desceram a Trôade.

16:9 kai orama dia thv nuktov
wfyh tw paulw anhr tiv hn
makedwn estwv parakalwn
auton kai legwn diabav eiv
makedonian bohyhson hmin
16:10 wv de to orama eiden
euyewv ezhthsamen exelyein eiv
thn makedonian sumbibazontev
oti proskeklhtai hmav o
kuriov euaggelisasyai autouv
16:11 anacyentev oun apo thv
trwadov euyudromhsamen eiv
samoyrakhn th te epioush eiv
neapolin
16:12 ekeiyen te eiv filippouv
htiv estin prwth thv meridov
thv makedoniav poliv kolwnia
hmen de en tauth th polei
diatribontev hmerav tinav
16:13 th te hmera twn
sabbatwn exhlyomen exw thv
polewv para potamon ou
enomizeto proseuch einai kai
kayisantev elaloumen taiv
sunelyousaiv gunaixin
16:14 kai tiv gunh onomati
ludia porfuropwliv polewv
yuateirwn sebomenh ton yeon
hkouen hv o kuriov dihnoixen
thn kardian prosecein toiv
laloumenoiv upo tou paulou
16:15 wv de ebaptisyh kai o
oikov authv parekalesen
legousa ei kekrikate me pisthn
tw kuriw einai eiselyontev eiv
ton oikon mou meinate kai

Ac 16:9 E durante a noite, uma
visão apareceu a Paulo: Um certo
varão da Macedônia estava postado
de pé, rogando-lhe e dizendo:
Passando através da Macedônia,
ajuda-nos.
Ac 16:10 E depois que ele viu a
visão, imediatamente procuramos
partir para a Macedônia, concluindo
que o Senhor tinha nos chamado
para lhes anunciar o Evangelho.
Ac 16:11 Navegando pois desde
Trôade viemos em curso direito a
Samotrácia, e no dia seguinte a
Neápolis,
Ac 16:12 e dali para Filipos, que é a
cidade principal desta parte da
Macedônia, e uma Colonia. E
estávamos permanecendo nesta
cidade alguns dias.
Ac 16:13 E no dia do Sábado
saímos fora da cidade ao rio, onde
era costumeiro ser feita a oração, e
assentando-nos,
falávamos
às
mulheres que se ajuntaram ali.
Ac 16:14 E uma certa mulher de
nome Lídia, vendedora de púrpura,
da cidade de Tiatira, servindo a
Deus, nos ouvia, de quem o Senhor
abriu o coração para prestar atenção
às coisas sendo faladas por Paulo.
Ac 16:15 E quando foi batizada ela
e a sua casa, ela nos rogou, dizendo:
Se tendes me julgado ser fiel ao
Senhor, havendo vós entrado na
minha
casa,
permanecei.
E

parebiasato hmav
16:16 egeneto de poreuomenwn
hmwn eiv proseuchn paidiskhn
tina ecousan pneuma puywnov
apanthsai hmin htiv ergasian
pollhn pareicen toiv kurioiv
authv manteuomenh
16:17 auth katakolouyhsasa
tw paulw kai hmin ekrazen
legousa outoi oi anyrwpoi
douloi tou yeou tou uqistou
eisin oitinev kataggellousin
hmin odon swthriav
16:18 touto de epoiei epi pollav
hmerav diaponhyeiv de o paulov
kai epistreqav tw pneumati
eipen paraggellw soi en tw
onomati ihsou cristou exelyein
ap authv kai exhlyen auth th
wra
16:19 idontev de oi kurioi authv
oti exhlyen h elpiv thv
ergasiav autwn epilabomenoi
ton paulon kai ton silan
eilkusan eiv thn agoran epi
touv arcontav
16:20 kai prosagagontev
autouv toiv strathgoiv eipon
outoi oi anyrwpoi
ektarassousin hmwn thn polin
ioudaioi uparcontev
16:21 kai kataggellousin eyh a
ouk exestin hmin paradecesyai
oude poiein rwmaioiv ousin
16:22 kai sunepesth o oclov
kat autwn kai oi strathgoi
perirrhxantev autwn ta imatia

constrangeu-nos.
Ac 16:16 E aconteceu que, indo nós
à oração, nos sair ao encontro uma
certa moça possuindo um espírito de
adivinhação, a qual adivinhando,
dava grande lucro aos seus senhores.
Ac 16:17 Esta, seguindo a Paulo e a
nós, clamava dizendo: Estes homens
que nos anunciam o caminho da
salvação, são servos do Deus
Altíssimo.
Ac 16:18 E ela fazia isto por muitos
dias. E Paulo sendo afligido e
voltando-se para o espírito disse: No
nome de Jesus Cristo, eu te ordeno
sair dela. E na mesma hora saiu.

Ac 16:19 E vendo os seus senhores
que a esperança dos seus lucros foi
embora, havendo agarrado Paulo e
Silas, os arrastaram à praça, perante
os magistrados.
Ac 16:20 E havendo-os trazido aos
capitães, disseram: Estes homens,
sendo
judeus,
perturbam
excedentemente a nossa cidade,
Ac 16:21 E pregam costumes que
não nos é lícito receber nem
praticar, sendo romanos.
Ac 16:22 E a multidão levantou-se
juntamente contra eles, e os capitães
rasgando as vestes deles, mandava

ekeleuon rabdizein
16:23 pollav te epiyentev
autoiv plhgav ebalon eiv
fulakhn paraggeilantev tw
desmofulaki asfalwv threin
autouv
16:24 ov paraggelian toiauthn
eilhfwv ebalen autouv eiv thn
eswteran fulakhn kai touv
podav autwn hsfalisato eiv to
xulon
16:25 kata de to mesonuktion
paulov kai silav
proseucomenoi umnoun ton yeon
ephkrownto de autwn oi desmioi
16:26 afnw de seismov egeneto
megav wste saleuyhnai ta
yemelia tou desmwthriou
anewcyhsan te paracrhma ai
yurai pasai kai pantwn ta
desma aneyh
16:27 exupnov de genomenov o
desmofulax kai idwn
anewgmenav tav yurav thv
fulakhv spasamenov macairan
emellen eauton anairein
nomizwn ekpefeugenai touv
desmiouv
16:28 efwnhsen de fwnh megalh
o paulov legwn mhden praxhv
seautw kakon apantev gar
esmen enyade
16:29 aithsav de fwta
eisephdhsen kai entromov
genomenov prosepesen tw
paulw kai tw sila

açoitá-los com varas.
Ac 16:23 E havendo-lhes aplicado
muitos açoites, os lançaram na
prisão, ordenando ao carcereiro
guardá-los seguramente;
Ac 16:24 O qual havendo recebido
tal ordem, os lançou no cárcere
mais interior, e prendeu os pés deles
no tronco.
Ac 16:25 E perto da meia noite,
Paulo e Silas orando, cantavam
hinos a Deus, e os outros presos os
escutavam.
Ac 16:26 E de repente se fez um tão
grande terremoto, de modo a serem
movidos os alicerces do cárcere, e
logo todas as portas se abriram, e as
correntes de todos foram soltas.
Ac 16:27 E sendo o carcereiro
acordado do seu sono, e vendo as
portas da prisão abertas, tirando a
espada, estava prestes a matar a si
mesmo, supondo os presos já terem
fugido.
Ac 16:28 Porém Paulo clamou com
grande voz, dizendo: Não te faças
nenhum mal, porque todos nós
estamos aqui.
Ac 16:29 E ele, pedindo por luzes,
saltou para dentro, e tornando-se
trêmulo, lançou-se ante Paulo e
Silas.

16:30 kai proagagwn autouv
exw efh kurioi ti me dei poiein
ina swyw
16:31 oi de eipon pisteuson epi
ton kurion ihsoun criston kai
swyhsh su kai o oikov sou
16:32 kai elalhsan autw ton
logon tou kuriou kai pasin toiv
en th oikia autou
16:33 kai paralabwn autouv en
ekeinh th wra thv nuktov
elousen apo twn plhgwn kai
ebaptisyh autov kai oi autou
pantev paracrhma
16:34 anagagwn te autouv eiv
ton oikon autou pareyhken
trapezan kai hgalliasato
panoiki pepisteukwv tw yew
16:35 hmerav de genomenhv
apesteilan oi strathgoi touv
rabdoucouv legontev apoluson
touv anyrwpouv ekeinouv
16:36 aphggeilen de o
desmofulax touv logouv
toutouv prov ton paulon oti
apestalkasin oi strathgoi ina
apoluyhte nun oun exelyontev
poreuesye en eirhnh
16:37 o de paulov efh prov
autouv deirantev hmav dhmosia
akatakritouv anyrwpouv
rwmaiouv uparcontav ebalon
eiv fulakhn kai nun layra hmav
ekballousin ou gar alla
elyontev autoi hmav
exagagetwsan

Ac 16:30 E trazendo-os para fora,
disse: Senhores, o que me é
necessário fazer para que eu seja
salvo?
Ac 16:31 E eles lhe disseram: Crê
no Senhor Jesus Cristo e tu serás
salvo e a tua casa.
Ac 16:32 E eles pregaram a palavra
do Senhor a ele, e a todos aqueles na
sua casa.
Ac 16:33 E ele, tomando-os
consigo, naquela mesma hora da
noite, lavou-lhes os ferimentos; e
logo foi batizado ele, e todos os
seus.
Ac 16:34 E levando-os para a sua
casa, pôs uma mesa diante deles, e
exultou com toda a sua casa, tendo
crido em Deus.
Ac 16:35 E havendo-se feito dia, os
capitães enviaram os oficiais de
justiça, dizendo: Solta aqueles
homens.
Ac 16:36 E o carcereiro anunciou
estas palavras a Paulo, dizendo: Os
capitães têm mandado que vós sejais
libertos; agora pois, havendo saído,
ide em paz.
Ac 16:37 Porém Paulo lhes disse:
Havendo
eles
nos
açoitado
publicamente,
sem
sermos
sentenciados,
sendo
homens
romanos, nos lançaram na prisão, e
agora encobertamente nos lançam
fora? Não será assim, mas vindo
eles mesmos, nos tragam para fora.

16:38 anhggeilan de toiv
strathgoiv oi rabdoucoi ta
rhmata tauta kai efobhyhsan
akousantev oti rwmaioi eisin
16:39 kai elyontev
parekalesan autouv kai
exagagontev hrwtwn exelyein
thv polewv
16:40 exelyontev de ek thv
fulakhv eishlyon eiv thn
ludian kai idontev touv
adelfouv parekalesan autouv
kai exhlyon
17:1 diodeusantev de thn
amfipolin kai apollwnian
hlyon eiv yessalonikhn opou hn
h sunagwgh twn ioudaiwn
17:2 kata de to eiwyov tw
paulw eishlyen prov autouv
kai epi sabbata tria dielegeto
autoiv apo twn grafwn
17:3 dianoigwn kai
paratiyemenov oti ton criston
edei payein kai anasthnai ek
nekrwn kai oti outov estin o
cristov ihsouv on egw
kataggellw umin
17:4 kai tinev ex autwn
epeisyhsan kai
proseklhrwyhsan tw paulw
kai tw sila twn te sebomenwn
ellhnwn polu plhyov gunaikwn
te twn prwtwn ouk oligai
17:5 zhlwsantev de oi
apeiyountev ioudaioi kai
proslabomenoi twn agoraiwn
tinav andrav ponhrouv kai

Ac 16:38 E os oficiais de justiça
disseram estas palavras aos capitães;
e eles temeram, ouvindo que eram
romanos.
Ac 16:39 E vindo rogaram-lhes, e
trazendo-os para fora, lhes pediam
para saírem da cidade.
Ac 16:40 E eles, saindo da prisão,
entraram para casa de Lídia, e
vendo os irmãos, os consolaram e
partiram da cidade.
Ac 17:1 E viajando por Anfípolis e
Apolônia, chegaram a Tessalônica,
onde havia a sinagoga dos judeus.
Ac 17:2 E como tinha de costume,
Paulo entrou junto a eles, e por três
sábados disputava com eles pelas
Escrituras,
Ac 17:3 Expondo e demonstrando
que era necessário o Cristo padecer
e ressuscitar dentre os mortos, e que
este Jesus é o Cristo, a quem eu
anuncio a vós.
Ac 17:4 E alguns deles creram, e se
juntaram a Paulo e Silas, e também
uma grande multidão dos gregos
religiosos e não poucas mulheres
das principais.
Ac
17:5
Mas
os
judeus
desobedientes, movidos de inveja,
tomando consigo alguns homens
perversos dentre os vagabundos, e

oclopoihsantev eyoruboun thn
polin epistantev te th oikia
iasonov ezhtoun autouv agagein
eiv ton dhmon
17:6 mh eurontev de autouv
esuron ton iasona kai tinav
adelfouv epi touv politarcav
bowntev oti oi thn oikoumenhn
anastatwsantev outoi kai
enyade pareisin
17:7 ouv upodedektai iaswn kai
outoi pantev apenanti twn
dogmatwn kaisarov prattousin
basilea legontev eteron einai
ihsoun
17:8 etaraxan de ton oclon kai
touv politarcav akouontav
tauta
17:9 kai labontev to ikanon
para tou iasonov kai twn
loipwn apelusan autouv
17:10 oi de adelfoi euyewv dia
thv nuktov exepemqan ton te
paulon kai ton silan eiv
beroian oitinev paragenomenoi
eiv thn sunagwghn twn ioudaiwn
aphesan
17:11 outoi de hsan
eugenesteroi twn en
yessalonikh oitinev edexanto
ton logon meta pashv
proyumiav to kay hmeran
anakrinontev tav grafav ei
ecoi tauta outwv
17:12 polloi men oun ex autwn
episteusan kai twn ellhnidwn
gunaikwn twn euschmonwn kai

ajuntando
uma
multidão,
alvoroçavam
a
cidade;
e
acometendo a casa de Jason,
procuravam trazê-los ao povo;
Ac 17:6 Mas não os achando,
arrastavam Jason e alguns irmãos
para diante dos magistrados da
cidade, clamando: Aqueles que têm
alvoroçado o mundo, esses estão
presentes também aqui,
Ac 17:7 Aos quais Jason tem
recebido; e todos estes procedem
contra os decretos de César, dizendo
um outro ser rei: Jesus.
Ac 17:8 E alvoroçaram a multidão e
os magistrados da cidade, ouvindo
eles estas coisas.
Ac 17:9 Porém, havendo recebido
satisfação de Jason e dos demais, os
soltaram.
Ac 17:10 E imediatamente os
irmãos enviaram embora pela noite
a ambos, Paulo e Silas para Bereia;
os quais, havendo chegando, foram
para a sinagoga dos judeus.
Ac 17:11 Mas estes eram mais
nobres do que aqueles que estavam
em Tessalônica, em que receberam a
palavra com toda boa afeição,
examinando cada dia as Escrituras,
se estas coisas eram assim.
Ac 17:12 Portanto, na verdade,
muitos dentre eles creram, e das
mulheres gregas honestas, e não

andrwn ouk oligoi
17:13 wv de egnwsan oi apo thv
yessalonikhv ioudaioi oti kai
en th beroia kathggelh upo tou
paulou o logov tou yeou hlyon
kakei saleuontev touv oclouv
17:14 euyewv de tote ton paulon
exapesteilan oi adelfoi
poreuesyai wv epi thn
yalassan upemenon de o te
silav kai o timoyeov ekei
17:15 oi de kayistwntev ton
paulon hgagon auton ewv
ayhnwn kai labontev entolhn
prov ton silan kai timoyeon ina
wv tacista elywsin prov auton
exhesan
17:16 en de taiv ayhnaiv
ekdecomenou autouv tou paulou
parwxuneto to pneuma autou en
autw yewrounti kateidwlon
ousan thn polin
17:17 dielegeto men oun en th
sunagwgh toiv ioudaioiv kai
toiv sebomenoiv kai en th agora
kata pasan hmeran prov touv
paratugcanontav
17:18 tinev de twn epikoureiwn
kai twn stwikwn filosofwn
suneballon autw kai tinev
elegon ti an yeloi o
spermologov outov legein oi de
xenwn daimoniwn dokei
kataggeleuv einai oti ton
ihsoun kai thn anastasin
autoiv euhggelizeto
17:19 epilabomenoi te autou epi

poucos dos varões.
Ac 17:13 Mas quando os judeus de
Tessalônica souberam que também
na Bereia a palavra de Deus era
anunciada por Paulo, foram também
para lá, agitando as multidões.
Ac 17:14 Então, imediatamente os
irmãos enviaram Paulo embora, para
ir como que para o mar. Mas tanto
Silas quanto Timóteo permaneceram
ali.
Ac 17:15 E os que estavam
conduzindo Paulo, o levaram até
Atenas; e recebendo uma ordem
para que Silas e Timóteo, viessem a
ele o mais rápido possível, partiram.
Ac 17:16 E, aguardando Paulo por
eles em Atenas, seu espírito se
comovia nele, vendo a cidade
estando inteiramente entregue à
idolatria.
Ac 17:17 De modo que, na verdade,
disputava na sinagoga com os
judeus e com os religiosos, e todo
dia na praça, com os que se
encontravam com ele.
Ac 17:18 E alguns dos filósofos
Epicureus e Estoicos, contendiam
com ele. E uns diziam: Que quer
dizer este paroleiro? E outros:
Parece ser pregador de deuses
estranhos; porque lhes anunciava o
evangelho: Jesus e a ressurreição.

Ac 17:19 E tomando-o, o levaram

ton areion pagon hgagon
legontev dunameya gnwnai tiv h
kainh auth h upo sou
laloumenh didach
17:20 xenizonta gar tina
eisfereiv eiv tav akoav hmwn
boulomeya oun gnwnai ti an
yeloi tauta einai
17:21 ayhnaioi de pantev kai oi
epidhmountev xenoi eiv ouden
eteron eukairoun h legein ti kai
akouein kainoteron

ao Areópago, dizendo: Podemos nós
saber que nova doutrina é esta que
está sendo falada por ti?

Ac 17:20 Porque trazes certas coisas
estranhas aos nossos ouvidos.
Queremos pois saber, o que queira
ser isto.
Ac 17:21 (Pois todos os atenienses e
os estrangeiros residindo ali, de
nenhuma outra coisa se ocupavam,
senão em dizer e ouvir alguma
novidade.)
17:22 stayeiv de o paulov en
Ac 17:22 E estando Paulo no meio
mesw tou areiou pagou efh
do Areópago, disse: Varões
andrev ayhnaioi kata panta wv Atenienses, em tudo vos vejo como
deisidaimonesterouv umav
muito supersticiosos;
yewrw
17:23 diercomenov gar kai
Ac 17:23 Porque passando eu pela
anayewrwn ta sebasmata umwn cidade e vendo os vossos santuários,
euron kai bwmon en w
encontrei também um altar no qual
epegegrapto agnwstw yew on
estava
escrito:
AO
DEUS
oun agnoountev eusebeite touton DESCONHECIDO. A esse pois, a
egw kataggellw umin
quem
vós
não
conhecendo
reverenciais, Ele é quem eu vos
anuncio.
17:24 o yeov o poihsav ton
Ac 17:24 O Deus que fez o mundo e
kosmon kai panta ta en autw
todas as coisas que há nele; este
outov ouranou kai ghv kuriov
sendo Senhor do céu e da terra, não
uparcwn ouk en ceiropoihtoiv habita em templos feitos por mãos,
naoiv katoikei
17:25 oude upo ceirwn
Ac 17:25 Nem tão pouco é servido
anyrwpwn yerapeuetai
por mãos de homens, como
prosdeomenov tinov autov
necessitando de alguma coisa, ele
didouv pasin zwhn kai pnohn
dando a todos vida e respiração e
kai ta panta
todas as coisas;
17:26 epoihsen te ex enov
Ac 17:26 E de um sangue fez toda

aimatov pan eynov anyrwpwn
katoikein epi pan to proswpon
thv ghv orisav protetagmenouv
kairouv kai tav oroyesiav thv
katoikiav autwn
17:27 zhtein ton kurion ei ara
ge qhlafhseian auton kai
euroien kaitoige ou makran apo
enov ekastou hmwn uparconta
17:28 en autw gar zwmen kai
kinoumeya kai esmen wv kai
tinev twn kay umav poihtwn
eirhkasin tou gar kai genov
esmen
17:29 genov oun uparcontev tou
yeou ouk ofeilomen nomizein
crusw h argurw h liyw
caragmati tecnhv kai
enyumhsewv anyrwpou to yeion
einai omoion
17:30 touv men oun cronouv thv
agnoiav uperidwn o yeov ta nun
paraggellei toiv anyrwpoiv
pasin pantacou metanoein

nação de homens, para habitarem
sobre toda a face da terra, havendo
determinando os tempos antes
ordenados e os limites da habitação
deles;
Ac 17:27 Para buscarem ao Senhor,
se porventura o tateiem e achem,
ainda que não estando longe de cada
um de nós;
Ac 17:28 Porque nele vivemos, e
nos movemos e somos; como
também alguns poetas dentre vós
têm dito: Porque somos também
geração dele.
Ac 17:29 Sendo pois geração de
Deus, não devemos pensar ser a
Divindade semelhante ao ouro ou à
prata ou à pedra, uma coisa
esculpida por artifício e imaginação
de homem.
Ac 17:30 Portanto Deus, na
verdade, não havendo levado em
conta os tempos da ignorância,
ordena agora a todos os homens e
em todo lugar, se arrependerem.
17:31 dioti esthsen hmeran en h Ac 17:31 Porquanto ele determinou
mellei krinein thn oikoumenhn
um dia em que está para julgar o
en dikaiosunh en andri w wrisen mundo em justiça através daquele
pistin parascwn pasin
varão que ordenou; disso havendo
anasthsav auton ek nekrwn
dado certeza a todos, ressuscitandoo dentre os mortos.
17:32 akousantev de anastasin Ac 17:32 E eles, ouvindo da
nekrwn oi men ecleuazon oi de
ressurreição dos mortos, alguns
eipon akousomeya sou palin
zombavam, e outros diziam: Outra
peri toutou
vez te ouviremos a respeito disto.
17:33 kai outwv o paulov
Ac 17:33 E assim Paulo saiu do
exhlyen ek mesou autwn
meio deles.

17:34 tinev de andrev
kollhyentev autw episteusan
en oiv kai dionusiov o
areopagithv kai gunh onomati
damariv kai eteroi sun autoiv
18:1 meta de tauta cwrisyeiv o
paulov ek twn ayhnwn hlyen eiv
korinyon
18:2 kai eurwn tina ioudaion
onomati akulan pontikon tw
genei prosfatwv elhluyota apo
thv italiav kai priskillan
gunaika autou dia to
diatetacenai klaudion
cwrizesyai pantav touv
ioudaiouv ek thv rwmhv
proshlyen autoiv
18:3 kai dia to omotecnon einai
emenen par autoiv kai eirgazeto
hsan gar skhnopoioi thn tecnhn
18:4 dielegeto de en th
sunagwgh kata pan sabbaton
epeiyen te ioudaiouv kai
ellhnav
18:5 wv de kathlyon apo thv
makedoniav o te silav kai o
timoyeov suneiceto tw pneumati
o paulov diamarturomenov toiv
ioudaioiv ton criston ihsoun
18:6 antitassomenwn de autwn
kai blasfhmountwn
ektinaxamenov ta imatia eipen
prov autouv to aima umwn epi
thn kefalhn umwn kayarov egw
apo tou nun eiv ta eynh
poreusomai

Ac 17:34 Porém alguns varões
achegando-se a ele, creram; entre os
quais estavam também Dionísio o
Areopagita, e uma mulher por nome
Dâmaris, e outros mais com eles.
Ac 18:1 E depois destas coisas
havendo Paulo partido de Atenas,
chegou a Corinto.
Ac 18:2 E achando a um certo judeu
por nome Áquila, natural do Ponto,
recentemente vindo da Itália, e
Priscila sua esposa, (porque Cláudio
ordenara a todos os judeus saírem de
Roma), ele veio a eles.

Ac 18:3 E em razão de ser do
mesmo ofício, permanecia e
trabalhava com eles; pois, por ofício
eles eram fazedores de tendas.
Ac 18:4 E disputava na sinagoga
cada sábado, e persuadia à fé, judeus
e gregos.
Ac 18:5 E quando Silas e Timóteo
desceram da Macedônia, foi Paulo
constrangido
no
espírito,
testificando fervorosamente aos
judeus que Jesus era o Cristo.
Ac 18:6 Porém eles, resistindo e
blasfemando, sacudindo as vestes
ele lhes disse: Vosso sangue seja
sobre a vossa cabeça. Eu estou
limpo, desde agora irei aos gentios.

18:7 kai metabav ekeiyen hlyen
eiv oikian tinov onomati ioustou
sebomenou ton yeon ou h oikia
hn sunomorousa th sunagwgh
18:8 krispov de o
arcisunagwgov episteusen tw
kuriw sun olw tw oikw autou
kai polloi twn korinyiwn
akouontev episteuon kai
ebaptizonto
18:9 eipen de o kuriov di
oramatov en nukti tw paulw mh
fobou alla lalei kai mh
siwphshv
18:10 dioti egw eimi meta sou
kai oudeiv epiyhsetai soi tou
kakwsai se dioti laov estin moi
poluv en th polei tauth
18:11 ekayisen te eniauton kai
mhnav ex didaskwn en autoiv
ton logon tou yeou
18:12 galliwnov de
anyupateuontov thv acaiav
katepesthsan omoyumadon oi
ioudaioi tw paulw kai hgagon
auton epi to bhma
18:13 legontev oti para ton
nomon outov anapeiyei touv
anyrwpouv sebesyai ton yeon
18:14 mellontov de tou paulou
anoigein to stoma eipen o
galliwn prov touv ioudaiouv ei
men oun hn adikhma ti h
radiourghma ponhron w
ioudaioi kata logon an
hnescomhn umwn

Ac 18:7 E partindo dali, foi para
casa de um certo, por nome Justo,
que estava servindo a Deus, cuja
casa estava adjunta à sinagoga.
Ac 18:8 E Crispo, o principal da
sinagoga creu no Senhor com toda a
sua casa; e muitos dos Corintios
ouvindo-o, criam e eram batizados.

Ac 18:9 E, o Senhor disse por visão
de noite a Paulo: Não temas, mas
fala e não te cales;
Ac 18:10 Porque eu estou contigo, e
ninguém porá a mão sobre ti para te
fazer mal; porque há muito povo
meu nesta cidade.
Ac 18:11 E permaneceu ali um ano
e seis meses, ensinando a palavra de
Deus entre eles.
Ac 18:12 Porém sendo Gálio
procônsul da Acaia, os judeus se
levantaram concordemente contra
Paulo, e o levaram ao tribunal,
Ac 18:13 dizendo: Que contrário à
lei, este varão persuade os homens a
servir a Deus.
Ac 18:14 E Paulo estando para abrir
a boca, disse Gálio aos judeus: Se,
pois, de fato houvera agravo ou
algum crime perverso, ó judeus,
com razão vos suportaria,

18:15 ei de zhthma estin peri
logou kai onomatwn kai nomou
tou kay umav oqesye autoi
krithv gar egw toutwn ou
boulomai einai
18:16 kai aphlasen autouv apo
tou bhmatov
18:17 epilabomenoi de pantev oi
ellhnev swsyenhn ton
arcisunagwgon etupton
emprosyen tou bhmatov kai
ouden toutwn tw galliwni
emelen
18:18 o de paulov eti
prosmeinav hmerav ikanav toiv
adelfoiv apotaxamenov exeplei
eiv thn surian kai sun autw
priskilla kai akulav
keiramenov thn kefalhn en
kegcreaiv eicen gar euchn
18:19 kathnthsen de eiv efeson
kakeinouv katelipen autou
autov de eiselywn eiv thn
sunagwghn dielecyh toiv
ioudaioiv
18:20 erwtwntwn de autwn epi
pleiona cronon meinai par
autoiv ouk epeneusen
18:21 all apetaxato autoiv
eipwn dei me pantwv thn eorthn
thn ercomenhn poihsai eiv
ierosoluma palin de anakamqw
prov umav tou yeou yelontov
kai anhcyh apo thv efesou
18:22 kai katelywn eiv
kaisareian anabav kai
aspasamenov thn ekklhsian

Ac 18:15 Mas se é uma questão
sobre uma palavra e nomes e sobre
a lei que há entre vós, isto vós
mesmos vereis; porque eu não quero
eu ser um juiz para estas coisas.
Ac 18:16 E os expulsou do tribunal.
Ac 18:17 Porém todos os gregos
agarrando a Sóstenes, o principal da
sinagoga, surravam-no diante do
tribunal. Mas nada destas coisas
importava a Gálio.
Ac 18:18 E Paulo, havendo
permanecido ainda ali muitos dias,
despedindo-se dos irmãos, navegou
para a Síria, e com ele Priscila e
Áquila, havendo tosquiado a sua
cabeça em Cencreia, porque ele
tinha um voto.
Ac 18:19 E chegou a Éfeso, e
deixou-os ali. Mas ele, entrando na
sinagoga, disputava com os judeus.

Ac 18:20 E rogando eles para
permanecer com eles por mais
algum tempo, ele não assentiu.
Ac 18:21 Mas se despediu deles,
dizendo: Me é necessário, de toda
maneira, guardar a festa que está
vindo em Jerusalém, mas outra vez,
querendo Deus, retornarei a vós. E
partiu de Éfeso.
Ac 18:22 E havendo desembarcado
em Cesareia, subindo à Jerusalém e
saudando a igreja, desceu para

katebh eiv antioceian
18:23 kai poihsav cronon tina
exhlyen diercomenov kayexhv
thn galatikhn cwran kai
frugian episthrizwn pantav
touv mayhtav
18:24 ioudaiov de tiv apollwv
onomati alexandreuv tw genei
anhr logiov kathnthsen eiv
efeson dunatov wn en taiv
grafaiv
18:25 outov hn kathchmenov thn
odon tou kuriou kai zewn tw
pneumati elalei kai edidasken
akribwv ta peri tou kuriou
epistamenov monon to baptisma
iwannou
18:26 outov te hrxato
parrhsiazesyai en th sunagwgh
akousantev de autou akulav
kai priskilla proselabonto
auton kai akribesteron autw
exeyento thn tou yeou odon
18:27 boulomenou de autou
dielyein eiv thn acaian
protreqamenoi oi adelfoi
egraqan toiv mayhtaiv
apodexasyai auton ov
paragenomenov sunebaleto
polu toiv pepisteukosin dia thv
caritov
18:28 eutonwv gar toiv
ioudaioiv diakathlegceto
dhmosia epideiknuv dia twn
grafwn einai ton criston
ihsoun
19:1 egeneto de en tw ton

Antioquia.
Ac 18:23 E permanecendo ali algum
tempo,
partiu,
atravessando
sucessivamente a província da
Galácia e Frigia, firmando a todos
os discípulos.
Ac 18:24 E chegou a Éfeso um certo
judeu, por nome Apolo, natural de
Alexandria, varão eloquente, sendo
poderoso nas Escrituras.
Ac 18:25 Este era já instruído no
caminho do Senhor, e sendo
fervoroso no espírito, falava e
ensinava diligentemente as coisas a
respeito do Senhor, conhecendo
somente o batismo de João.
Ac 18:26 E este começou a falar
ousadamente na sinagoga. E
ouvindo-o Áquila e Priscila, o
levaram consigo, e lhe expuseram
mais pontualmente o caminho de
Deus.
Ac 18:27 E querendo ele passar a
Acaia, os irmãos escreveram aos
discípulos, exortando-os para o
receberem; o qual vindo, aproveitou
muito aos que haviam crido através
da graça;

Ac 18:28 Porque com grande
veemência convencia publicamente
os
judeus,
mostrando
pelas
Escrituras, ser Jesus o Cristo.
Ac 19:1 E sucedeu que, ao estar

apollw einai en korinyw
paulon dielyonta ta anwterika
merh elyein eiv efeson kai
eurwn tinav mayhtav

Apolo em Corinto, Paulo, passando
através de todas as regiões
superiores, chegou a Éfeso, e
havendo encontrado ali alguns
discípulos,
19:2 eipen prov autouv ei
Ac 19:2 disse-lhes: Vós recebestes o
pneuma agion elabete
Espírito Santo quando crestes? E
pisteusantev oi de eipon prov
eles lhe disseram: Nós nem mesmo
auton all oude ei pneuma agion ouvimos se há Espírito Santo.
estin hkousamen
19:3 eipen te prov autouv eiv ti Ac 19:3 E ele lhes disse: Em que
oun ebaptisyhte oi de eipon eiv então fostes batizados? E eles
to iwannou baptisma
disseram: No batismo de João.
19:4 eipen de paulov iwannhv
Ac 19:4 Mas Paulo disse: João, na
men ebaptisen baptisma
verdade, batizou com um batismo de
metanoiav tw law legwn eiv ton arrependimento, dizendo ao povo,
ercomenon met auton ina
que cressem naquele que estava
pisteuswsin tout estin eiv ton vindo após ele, isto é, em Cristo
criston ihsoun
Jesus.
19:5 akousantev de
Ac 19:5 E eles, havendo ouvido
ebaptisyhsan eiv to onoma tou isto, foram batizados no nome do
kuriou ihsou
Senhor Jesus.
19:6 kai epiyentov autoiv tou
Ac 19:6 E Paulo, impondo-lhes as
paulou tav ceirav hlyen to
mãos, veio sobre eles o Espírito
pneuma to agion ep autouv
Santo, e falavam em línguas e
elaloun te glwssaiv kai
profetizavam.
proefhteuon
19:7 hsan de oi pantev andrev Ac 19:7 E eram cerca de doze todos
wsei dekaduo
estes varões.
19:8 eiselywn de eiv thn
Ac 19:8 E entrando ele na sinagoga,
sunagwghn eparrhsiazeto epi
falava ousadamente por espaço de
mhnav treiv dialegomenov kai
três
meses,
disputando
e
peiywn ta peri thv basileiav
persuadindo a respeito das coisas do
tou yeou
Reino de Deus.
19:9 wv de tinev esklhrunonto Ac 19:9 Mas como alguns estavam
kai hpeiyoun kakologountev
endurecidos
e
desobedeciam,

thn odon enwpion tou plhyouv
apostav ap autwn afwrisen
touv mayhtav kay hmeran
dialegomenov en th scolh
turannou tinov
19:10 touto de egeneto epi eth
duo wste pantav touv
katoikountav thn asian
akousai ton logon tou kuriou
ihsou ioudaiouv te kai ellhnav
19:11 dunameiv te ou tav
tucousav epoiei o yeov dia twn
ceirwn paulou
19:12 wste kai epi touv
asyenountav epiferesyai apo
tou crwtov autou soudaria h
simikinyia kai apallassesyai
ap autwn tav nosouv ta te
pneumata ta ponhra exercesyai
ap autwn
19:13 epeceirhsan de tinev apo
twn periercomenwn ioudaiwn
exorkistwn onomazein epi touv
econtav ta pneumata ta ponhra
to onoma tou kuriou ihsou
legontev orkizomen umav ton
ihsoun on o paulov khrussei
19:14 hsan de tinev uioi skeua
ioudaiou arcierewv epta oi
touto poiountev
19:15 apokriyen de to pneuma
to ponhron eipen ton ihsoun
ginwskw kai ton paulon
epistamai umeiv de tinev este
19:16 kai efallomenov ep
autouv o anyrwpov en w hn to
pneuma to ponhron kai

falando mal do caminho do Senhor
perante a multidão, retirando-se
deles, separou os discípulos,
disputando a cada dia na escola de
um certo Tirano.
Ac 19:10 E sucedeu isto por espaço
de dois anos, de tal maneira que
todos os que habitavam na Ásia
ouviram a palavra do Senhor Jesus,
tanto judeus quanto gregos.
Ac 19:11 E Deus fazia maravilhas
extraordinárias pelas mãos de Paulo,
Ac 19:12 De tal maneira que até
mesmo os lenços ou aventais do seu
corpo serem postos sobre os
enfermos, e as enfermidades serem
removidas deles, e os espíritos
malignos saírem deles.
Ac 19:13 E alguns exorcistas dos
judeus, perambulando, intentaram
invocar o nome do Senhor Jesus
sobre os que tinham espíritos
malignos, dizendo: Nós vos
esconjuramos por Jesus, a quem
Paulo prega.
Ac 19:14 E eram certos homens os
que estavam fazendo isto: sete filhos
de Ceva, um judeu sumo sacerdote.
Ac 19:15 Mas respondendo o
espírito maligno disse: Jesus eu
conheço, e bem sei quem é Paulo;
porém vós quem sois?
Ac 19:16 E saltando neles o homem
em quem o espírito maligno estava,
e assenhoreando-se deles prevaleceu

katakurieusav autwn iscusen
kat autwn wste gumnouv kai
tetraumatismenouv ekfugein ek
tou oikou ekeinou
19:17 touto de egeneto gnwston
pasin ioudaioiv te kai ellhsin
toiv katoikousin thn efeson
kai epepesen fobov epi pantav
autouv kai emegaluneto to
onoma tou kuriou ihsou
19:18 polloi te twn
pepisteukotwn hrconto
exomologoumenoi kai
anaggellontev tav praxeiv
autwn
19:19 ikanoi de twn ta perierga
praxantwn sunenegkantev tav
biblouv katekaion enwpion
pantwn kai suneqhfisan tav
timav autwn kai euron arguriou
muriadav pente
19:20 outwv kata kratov o
logov tou kuriou huxanen kai
iscuen
19:21 wv de eplhrwyh tauta
eyeto o paulov en tw pneumati
dielywn thn makedonian kai
acaian poreuesyai eiv
ierousalhm eipwn oti meta to
genesyai me ekei dei me kai
rwmhn idein
19:22 aposteilav de eiv thn
makedonian duo twn
diakonountwn autw timoyeon
kai eraston autov epescen
cronon eiv thn asian

contra eles, de tal maneira a eles
fugirem nus e feridos daquela casa.

Ac 19:17 E isto foi notório a todos
os que habitavam em Éfeso, tanto
judeus como gregos, e caiu temor
sobre todos eles; e assim era
engrandecido o nome do Senhor
Jesus.
Ac 19:18 E vinham muitos dos que
creram, confessando e declarando
seus feitos.

Ac 19:19 Também muitos dos que
praticavam as artes mágicas,
trazendo os seus livros, os
queimavam na presença de todos. E
fizeram a conta do preço deles, e
acharam que montava cinco
miríades de moedas de prata.
Ac 19:20 Assim a palavra do Senhor
crescia com poder e prevalecia.
Ac 19:21 E quando estas coisas
foram cumpridas, Paulo propôs no
espírito ir a Jerusalém, passando
pela Macedônia e Acaia, dizendo:
Depois de haver eu estado ali, me
importa também ver Roma.
Ac 19:22 E enviando à Macedônia
dois daqueles que o serviam,
Timóteo e Erasto, ficou ele algum
tempo na Ásia.

19:23 egeneto de kata ton
kairon ekeinon taracov ouk
oligov peri thv odou
19:24 dhmhtriov gar tiv onomati
argurokopov poiwn naouv
argurouv artemidov pareiceto
toiv tecnitaiv ergasian ouk
olighn
19:25 ouv sunayroisav kai touv
peri ta toiauta ergatav eipen
andrev epistasye oti ek tauthv
thv ergasiav h euporia hmwn
estin
19:26 kai yewreite kai akouete
oti ou monon efesou alla
scedon pashv thv asiav o
paulov outov peisav
metesthsen ikanon oclon legwn
oti ouk eisin yeoi oi dia ceirwn
ginomenoi
19:27 ou monon de touto
kinduneuei hmin to merov eiv
apelegmon elyein alla kai to
thv megalhv yeav artemidov
ieron eiv ouden logisyhnai
mellein te kai kayaireisyai thn
megaleiothta authv hn olh h
asia kai h oikoumenh sebetai
19:28 akousantev de kai
genomenoi plhreiv yumou
ekrazon legontev megalh h
artemiv efesiwn
19:29 kai eplhsyh h poliv olh
sugcusewv wrmhsan te
omoyumadon eiv to yeatron
sunarpasantev gaion kai
aristarcon makedonav

Ac 19:23 E naquele mesmo tempo
houve um não pequeno alvoroço a
cerca do caminho do Senhor.
Ac 19:24 Porque um certo ourives
da prata, por nome Demétrio,
fazendo templos de Diana em prata,
dava não pouco lucro aos artífices;
Ac 19:25 Aos quais, havendo-os
ajuntado com os oficiais de obras
semelhantes, disse: Varões, vós
bem sabeis que temos a nossa
prosperidade deste ofício;
Ac 19:26 E bem vedes e ouvis, que
não somente em Éfeso, mas em
quase toda a Ásia, este Paulo,
persuadindo, afastou uma grande
multidão, dizendo que não são
deuses os que são feitos através das
mãos.
Ac 19:27 E não somente isto nos é
perigoso, da nossa profissão ir para
o desprezo, mas também do templo
da grande deusa Diana ser estimado
em nada; e também vir a ser
destruída a sua majestade, a quem
toda a Asia e o mundo habitado
veneram.
Ac 19:28 E eles, ouvindo estas
coisas, tornando-se cheios de ira,
clamavam, dizendo: Grande é a
Diana dos Efésios.
Ac 19:29 E toda a cidade encheu-se
de
confusão,
e
unânimes
arremeteram ao teatro, levando à
força consigo, Gaio e Aristarco,
macedônios,
companheiros
de

sunekdhmouv tou paulou
19:30 tou de paulou boulomenou
eiselyein eiv ton dhmon ouk eiwn
auton oi mayhtai
19:31 tinev de kai twn asiarcwn
ontev autw filoi pemqantev
prov auton parekaloun mh
dounai eauton eiv to yeatron

viagem de Paulo.
Ac 19:30 E querendo Paulo ir ao
povo, os discípulos não lhe
permitiam isto.
Ac 19:31 E também alguns dos
maiorais da Ásia, sendo amigos
dele, enviando mensageiros a ele,
rogavam-lhe, não se apresentar no
teatro.
19:32 alloi men oun allo ti
Ac 19:32 Uns pois, na verdade,
ekrazon hn gar h ekklhsia
clamavam de uma maneira, outros
sugkecumenh kai oi pleiouv ouk de outra; porque o ajuntamento era
hdeisan tinov eneken
confuso, e os demais não sabiam por
sunelhluyeisan
que causa se ajuntaram.
19:33 ek de tou oclou
Ac 19:33 Então tiraram Alexandre
proebibasan alexandron
dentre a multidão, empurrando-o os
proballontwn auton twn
judeus para diante. E Alexandre,
ioudaiwn o de alexandrov
acenando com a mão, queria
kataseisav thn ceira hyelen
defender-se ao povo.
apologeisyai tw dhmw
19:34 epignontwn de oti
Ac 19:34 Porém eles, reconhecendo
ioudaiov estin fwnh egeneto mia que ele era um judeu, levantou-se
ek pantwn wv epi wrav duo
uma só voz de todos, clamando por
krazontwn megalh h artemiv
espaço de quase duas horas: Grande
efesiwn
é a Diana dos Efésios.
19:35 katasteilav de o
Ac 19:35 Então, o escrivão da
grammateuv ton oclon fhsin
Cidade apaziguando a multidão,
andrev efesioi tiv gar estin
disse: Varões Efésios, por que isto?
anyrwpov ov ou ginwskei thn
Qual homem há que não sabe, que a
efesiwn polin newkoron ousan cidade dos Efésios é a guardadora
thv megalhv yeav artemidov kai do templo da grande deusa Diana, e
tou diopetouv
da imagem que desceu de Júpiter?
19:36 anantirrhtwn oun ontwn Ac 19:36 Portanto, sendo estas
toutwn deon estin umav
coisas inegáveis, vos é necessário
katestalmenouv uparcein kai
estardes acalmados, e nada fazerdes
mhden propetev prattein
precipitadamente.

19:37 hgagete gar touv andrav
toutouv oute ierosulouv oute
blasfhmountav thn yean umwn
19:38 ei men oun dhmhtriov kai
oi sun autw tecnitai prov tina
logon ecousin agoraioi agontai
kai anyupatoi eisin
egkaleitwsan allhloiv
19:39 ei de ti peri eterwn
epizhteite en th ennomw
ekklhsia epiluyhsetai
19:40 kai gar kinduneuomen
egkaleisyai stasewv peri thv
shmeron mhdenov aitiou
uparcontov peri ou dunhsomeya
apodounai logon thv sustrofhv
tauthv
19:41 kai tauta eipwn apelusen
thn ekklhsian
20:1 meta de to pausasyai ton
yorubon proskalesamenov o
paulov touv mayhtav kai
aspasamenov exhlyen
poreuyhnai eiv thn makedonian
20:2 dielywn de ta merh ekeina
kai parakalesav autouv logw
pollw hlyen eiv thn ellada
20:3 poihsav te mhnav treiv
genomenhv autw epiboulhv upo
twn ioudaiwn mellonti
anagesyai eiv thn surian
egeneto gnwmh tou upostrefein
dia makedoniav

Ac 19:37 Porque vós trouxestes
aqui estes varões, que não são
saqueadores de templos, nem estão
blasfemando da vossa deusa.
Ac 19:38 Se, portanto na verdade,
Demétrio e os artífices que estão
com ele têm alguma palavra contra
alguém, asseguram-se audiências e
há procônsules: Que eles se acusem
uns aos outros.
Ac 19:39 E se demandais alguma
coisa a respeito de outros assuntos,
isto será resolvido na assembleia
legítima.
Ac 19:40 Porque também estamos
correndo perigo de sermos acusados
de insurreição por conta deste dia,
não havendo causa alguma com que
poderemos dar razão para este
ajuntamento.
Ac 19:41 E havendo dito isto,
despediu o ajuntamento.
Ac 20:1 E após cessado o tumulto,
Paulo havendo chamado a si os
discípulos, e os abraçado, partiu
para ir à Macedônia.
Ac 20:2 E havendo passado através
daquelas partes, e os exortado com
muitas palavras, chegou à Grécia.
Ac 20:3 E havendo passado ali três
meses, e sendo feita uma cilada
contra ele pelos judeus, estando
prestes a zarpar para a Síria, surgiu
um propósito de retornar através da
Macedônia.

20:4 suneipeto de autw acri thv
asiav swpatrov beroiaiov
yessalonikewn de aristarcov
kai sekoundov kai gaiov
derbaiov kai timoyeov asianoi
de tucikov kai trofimov
20:5 outoi proelyontev emenon
hmav en trwadi
20:6 hmeiv de exepleusamen meta
tav hmerav twn azumwn apo
filippwn kai hlyomen prov
autouv eiv thn trwada acriv
hmerwn pente ou dietriqamen
hmerav epta
20:7 en de th mia twn sabbatwn
sunhgmenwn twn mayhtwn tou
klasai arton o paulov
dielegeto autoiv mellwn exienai
th epaurion pareteinen te ton
logon mecri mesonuktiou
20:8 hsan de lampadev ikanai
en tw uperww ou hsan
sunhgmenoi
20:9 kayhmenov de tiv neaniav
onomati eutucov epi thv yuridov
kataferomenov upnw bayei
dialegomenou tou paulou epi
pleion katenecyeiv apo tou
upnou epesen apo tou tristegou
katw kai hryh nekrov

Ac 20:4 E acompanhava-o até a
Ásia: Sópater um Bereiano; e dos
Tessalonicenses,
Aristarco
e
Segundo; e Gaio de Derbe e
Timóteo; e da Ásia, Tíquico e
Trófimo.
Ac 20:5 Estes, indo antes, nos
esperavam em Trôade.
Ac 20:6 Mas nós navegamos de
Filipos depois dos dias dos pães
asmos, e em cinco dias chegamos a
eles em Trôade, onde estivemos sete
dias.
Ac 20:7 E no primeiro dia da
semana, ajuntando-se os discípulos
para partir o pão; Paulo estando para
ir embora no dia seguinte,
discursava para eles, e alongou a
pregação até à meia-noite.
Ac 20:8 E havia muitas luzes no
cenáculo onde estavam juntos.

Ac 20:9 E estando um certo jovem,
por nome Êutico, assentado na
janela, sendo tomado de um sono
profundo,
estando
Paulo
discursando por um longo tempo,
havendo sido tomado do sono
profundo, caiu desde o terceiro
andar abaixo, e foi levantado morto.
20:10 katabav de o paulov
Ac 20:10 Porém Paulo, havendo
epepesen autw kai
descido, inclinou-se sobre ele, e
sumperilabwn eipen mh
abraçando-o disse: Não vos
yorubeisye h gar quch autou en alvoroceis, porque a alma dele está
autw estin
nele.
20:11 anabav de kai klasav
Ac 20:11 E havendo subido, e

arton kai geusamenov ef ikanon
te omilhsav acriv aughv outwv
exhlyen
20:12 hgagon de ton paida
zwnta kai pareklhyhsan ou
metriwv
20:13 hmeiv de proelyontev epi
to ploion anhcyhmen eiv thn
asson ekeiyen mellontev
analambanein ton paulon
outwv gar hn diatetagmenov
mellwn autov pezeuein
20:14 wv de sunebalen hmin eiv
thn asson analabontev auton
hlyomen eiv mitulhnhn
20:15 kakeiyen apopleusantev
th epioush kathnthsamen
antikru ciou th de etera
parebalomen eiv samon kai
meinantev en trwgulliw th
ecomenh hlyomen eiv milhton
20:16 ekrinen gar o paulov
parapleusai thn efeson opwv
mh genhtai autw cronotribhsai
en th asia espeuden gar ei
dunaton hn autw thn hmeran thv
penthkosthv genesyai eiv
ierosoluma
20:17 apo de thv milhtou
pemqav eiv efeson
metekalesato touv
presbuterouv thv ekklhsiav
20:18 wv de paregenonto prov
auton eipen autoiv umeiv
epistasye apo prwthv hmerav
af hv epebhn eiv thn asian pwv
mey umwn ton panta cronon

partido o pão e comido, e falandolhes por longo tempo até a alvorada,
assim ele partiu.
Ac 20:12 E trouxeram o moço vivo,
e foram não pouco consolados.
Ac 20:13 Mas nós, indo antes ao
navio, navegamos para Assôs, lá
estando para receber Paulo; porque
assim
ele
tinha
ordenado,
tencionando ele mesmo ir a pé.
Ac 20:14 E quando ele nos
encontrou em Assôs, recebendo-o,
fomos a Mitilene.
Ac 20:15 E navegando dali, no dia
seguinte chegamos defronte a
Quios; e no outro dia aportamos em
Samos; e havendo permanecido em
Trogílio, no dia seguinte viemos a
Mileto.
Ac 20:16 Porque Paulo já havia
determinado navegar ao largo de
Éfeso, para que não lhe acontecesse,
dispender tempo na Ásia; porque ele
se apressava, (se lhe fosse possível )
estar em Jerusalém no dia de
Pentecostes.
Ac 20:17 E enviando desde Mileto a
Éfeso, chamou os anciãos da igreja.

Ac 20:18 E quando chegaram a ele,
disse-lhes: Vós sabeis, desde o
primeiro dia em que entrei na Ásia,
como eu fui entre vós todo esse
tempo,

egenomhn
20:19 douleuwn tw kuriw meta
pashv tapeinofrosunhv kai
pollwn dakruwn kai
peirasmwn twn sumbantwn moi
en taiv epiboulaiv twn ioudaiwn
20:20 wv ouden upesteilamhn
twn sumferontwn tou mh
anaggeilai umin kai didaxai
umav dhmosia kai kat oikouv
20:21 diamarturomenov
ioudaioiv te kai ellhsin thn eiv
ton yeon metanoian kai pistin
thn eiv ton kurion hmwn ihsoun
criston
20:22 kai nun idou egw
dedemenov tw pneumati
poreuomai eiv ierousalhm ta en
auth sunanthsonta moi mh
eidwv
20:23 plhn oti to pneuma to
agion kata polin diamarturetai
legon oti desma me kai yliqeiv
menousin
20:24 all oudenov logon
poioumai oude ecw thn quchn
mou timian emautw wv teleiwsai
ton dromon mou meta carav kai
thn diakonian hn elabon para
tou kuriou ihsou
diamarturasyai to euaggelion
thv caritov tou yeou
20:25 kai nun idou egw oida oti
ouketi oqesye to proswpon mou
umeiv pantev en oiv dihlyon
khrusswn thn basileian tou
yeou

Ac 20:19 Servindo ao Senhor com
toda humildade e muitas lágrimas e
tentações, que me sobrevieram pelas
ciladas dos judeus.
Ac 20:20 Como nada, que fosse útil,
não deixei de vos anunciar e vos
ensinar, publicamente e pelas casas.
Ac 20:21 Testificando sinceramente,
tanto a judeus como a gregos, o
arrependimento a Deus, e a fé ao
nosso Senhor Jesus Cristo.
Ac 20:22 E agora, eis que atado eu
no Espírito, vou para Jerusalém, não
sabendo as coisas que me
acontecerão nela,
Ac 20:23 Exceto o que o Espírito
Santo, em toda cidade plenamente
testifica, dizendo que me aguardam
prisões e tribulações.
Ac 20:24 Mas de nenhuma dessas
coisas eu faço caso, nem tenho a
minha vida preciosa para mim
mesmo, de modo a cumprir a minha
carreira com alegria, e o ministério
que recebi do Senhor Jesus, para
plenamente
testemunhar
do
Evangelho da graça de Deus.
Ac 20:25 E agora eis que, eu sei que
todos vós entre os quais passei
pregando o reino de Deus, não mais
vereis o meu rosto.

20:26 dio marturomai umin en th
shmeron hmera oti kayarov egw
apo tou aimatov pantwn
20:27 ou gar upesteilamhn tou
mh anaggeilai umin pasan thn
boulhn tou yeou
20:28 prosecete oun eautoiv kai
panti tw poimniw en w umav to
pneuma to agion eyeto
episkopouv poimainein thn
ekklhsian tou yeou hn
periepoihsato dia tou idiou
aimatov
20:29 egw gar oida touto oti
eiseleusontai meta thn afixin
mou lukoi bareiv eiv umav mh
feidomenoi tou poimniou
20:30 kai ex umwn autwn
anasthsontai andrev lalountev
diestrammena tou apospan touv
mayhtav opisw autwn
20:31 dio grhgoreite
mnhmoneuontev oti trietian
nukta kai hmeran ouk
epausamhn meta dakruwn
nouyetwn ena ekaston
20:32 kai ta nun paratiyemai
umav adelfoi tw yew kai tw
logw thv caritov autou tw
dunamenw epoikodomhsai kai
dounai umin klhronomian en toiv
hgiasmenoiv pasin
20:33 arguriou h crusiou h
imatismou oudenov epeyumhsa
20:34 autoi de ginwskete oti
taiv creiaiv mou kai toiv ousin

Ac 20:26 Portanto, vos protesto
solenemente no dia de hoje, que eu
estou limpo do sangue de todos.
Ac 20:27 Porque não deixei nunca
de anunciar a vós, todo o conselho
de Deus;
Ac 20:28 Portanto olhai por vós
mesmos e por todo o rebanho, sobre
o qual o Espírito Santo vos
constituiu
por
bispos,
para
apascentardes a igreja de Deus, a
qual ele comprou com o seu próprio
sangue.
Ac 20:29 Porque eu sei isto: Que
depois de minha partida, entrarão
lobos cruéis entre vós, não
poupando o rebanho.
Ac 20:30 E que dentre vós mesmos
se levantarão homens falando coisas
distorcidas, para atraírem os
discípulos após si.
Ac
20:31
Portanto
vigiai,
lembrando-vos, que por espaço de
três anos, noite e dia não cessei,
admoestando a cada um com
lágrimas.
Ac 20:32 E agora irmãos, vos
recomendo a Deus, e à palavra da
sua graça; o qual é poderoso para
vos edificar, e vos dar uma herança
entre todos os santificados.
Ac 20:33 De ninguém cobicei prata
nem ouro nem vestes.
Ac 20:34 Mas vós mesmos sabeis
que para as minhas necessidades e

met emou uphrethsan ai ceirev
autai
20:35 panta upedeixa umin oti
outwv kopiwntav dei
antilambanesyai twn
asyenountwn mnhmoneuein te
twn logwn tou kuriou ihsou oti
autov eipen makarion estin
didonai mallon h lambanein
20:36 kai tauta eipwn yeiv ta
gonata autou sun pasin autoiv
proshuxato
20:37 ikanov de egeneto
klauymov pantwn kai
epipesontev epi ton trachlon
tou paulou katefiloun auton
20:38 odunwmenoi malista epi
tw logw w eirhkei oti ouketi
mellousin to proswpon autou
yewrein proepempon de auton
eiv to ploion
21:1 wv de egeneto anacyhnai
hmav apospasyentav ap autwn
euyudromhsantev hlyomen eiv
thn kwn th de exhv eiv thn
rodon kakeiyen eiv patara
21:2 kai eurontev ploion
diaperwn eiv foinikhn epibantev
anhcyhmen
21:3 anafanantev de thn
kupron kai katalipontev authn
euwnumon epleomen eiv surian
kai kathcyhmen eiv turon ekeise
gar hn to ploion
apofortizomenon ton gomon
21:4 kai aneurontev mayhtav

dos que estavam comigo, estas mãos
me serviram.
Ac 20:35 Em tudo eu vos mostrei
que trabalhando assim, é necessário
socorrer os que estão enfermos, e
recordar as palavras do Senhor
Jesus, as quais ele mesmo disse:
Muito mais bem-aventurada coisa é
dar do que receber.
Ac 20:36 E havendo dito estas
coisas, dobrando os seus joelhos,
orou com todos eles.
Ac 20:37 E fez-se um grande pranto
de todos; e eles, lançando-se sobre o
pescoço de Paulo, beijavam-no
ternamente,
Ac 20:38 Entristecendo-se muito,
principalmente pela palavra que
dissera, que estavam prestes a não
mais ver o seu rosto. E eles o
acompanharam até o navio.
Ac 21:1 E quando aconteceu de nós
navegarmos, retirando-nos deles,
correndo curso direto chegamos à
Cós, e no dia seguinte à Rodes, e
dali a Pátara.
Ac 21:2 E achando um navio
passando para Fenícia, embarcando
nele, zarpamos.
Ac 21:3 E avistando Chipre, e
deixando-a à esquerda, navegamos
para Síria, e desembarcamos em
Tiro, porque o navio estava
descarregando a sua carga ali.
Ac

21:4

E

encontrando

os

epemeinamen autou hmerav epta
oitinev tw paulw elegon dia tou
pneumatov mh anabainein eiv
ierousalhm
21:5 ote de egeneto hmav
exartisai tav hmerav
exelyontev eporeuomeya
propempontwn hmav pantwn
sun gunaixin kai teknoiv ewv
exw thv polewv kai yentev ta
gonata epi ton aigialon
proshuxameya
21:6 kai aspasamenoi allhlouv
epebhmen eiv to ploion ekeinoi
de upestreqan eiv ta idia
21:7 hmeiv de ton ploun
dianusantev apo turou
kathnthsamen eiv ptolemaida
kai aspasamenoi touv adelfouv
emeinamen hmeran mian par
autoiv
21:8 th de epaurion exelyontev
oi peri ton paulon hlyomen eiv
kaisareian kai eiselyontev eiv
ton oikon filippou tou
euaggelistou tou ontov ek twn
epta emeinamen par autw
21:9 toutw de hsan yugaterev
paryenoi tessarev
profhteuousai
21:10 epimenontwn de hmwn
hmerav pleiouv kathlyen tiv
apo thv ioudaiav profhthv
onomati agabov
21:11 kai elywn prov hmav kai
arav thn zwnhn tou paulou
dhsav te autou tav ceirav kai

discípulos, permanecemos ali sete
dias; os quais pelo Espírito diziam a
Paulo, não subir a Jerusalém.
Ac 21:5 E quando aconteceu
completarmos nós aqueles dias,
saindo, seguimos nosso caminho,
acompanhando-nos todos com suas
mulheres e filhos até fora da cidade.
E havendo posto os joelhos sobre a
praia, oramos.
Ac 21:6 E saudando-nos uns aos
outros subimos ao navio, e eles
retornaram para suas próprias casas.
Ac 21:7 E concluída a navegação
desde Tiro, nós viemos a
Ptolemaida, e havendo saudado os
irmãos, nós ficamos com eles um
dia.
Ac 21:8 E no dia seguinte havendo
partido, Paulo e os que estavam com
ele, chegamos a Cesareia; e
entrando na casa de Filipe, o
evangelista (sendo um dos sete),
ficamos com ele.
Ac 21:9 E este tinha quatro filhas
virgens que estavam profetizando.
Ac 21:10 E demorando-nos ali
muitos dias, desceu um certo profeta
da judeia, por nome Ágabo.
Ac 21:11 E vindo a nós, e tomando
o cinto de Paulo, e amarrando as
próprias mãos e os pés, disse: Isto

touv podav eipen tade legei to
pneuma to agion ton andra ou
estin h zwnh auth outwv
dhsousin en ierousalhm oi
ioudaioi kai paradwsousin eiv
ceirav eynwn
21:12 wv de hkousamen tauta
parekaloumen hmeiv te kai oi
entopioi tou mh anabainein
auton eiv ierousalhm
21:13 apekriyh de o paulov ti
poieite klaiontev kai
sunyruptontev mou thn kardian
egw gar ou monon deyhnai alla
kai apoyanein eiv ierousalhm
etoimwv ecw uper tou onomatov
tou kuriou ihsou
21:14 mh peiyomenou de autou
hsucasamen eipontev to yelhma
tou kuriou genesyw

diz o Espírito Santo: Assim os
judeus amarrarão em Jerusalém o
varão de quem é este cinto, e o
entregarão nas mãos dos gentios.

Ac 21:12 E quando nós ouvimos
isto, tanto nós como os que eram
daquele lugar, lhe rogamos não
subir a Jerusalém.
Ac 21:13 Porém Paulo respondeu:
Que fazeis chorando e magoando o
meu coração? Porque eu estou
pronto não só a ser amarrado, mas
também a morrer em Jerusalém pelo
nome do Senhor Jesus.

Ac 21:14 E não sendo ele
persuadido,
nos
aquietamos
dizendo: Seja feita a vontade do
Senhor!
21:15 meta de tav hmerav
Ac 21:15 E depois daqueles dias,
tautav aposkeuasamenoi
pegando
a
nossa
bagagem,
anebainomen eiv ierousalhm
subíamos a Jerusalém.
21:16 sunhlyon de kai twn
Ac 21:16 E também foram conosco
mayhtwn apo kaisareiav sun
alguns dos discípulos de Cesareia,
hmin agontev par w xenisywmen levando um certo Mnasom, Cíprio,
mnaswni tini kupriw arcaiw
um antigo discípulo, junto a quem
mayhth
devíamos ser hospedados.
21:17 genomenwn de hmwn eiv
Ac 21:17 E nós, havendo chegado a
ierosoluma asmenwv edexanto Jerusalém, os irmãos nos receberam
hmav oi adelfoi
de muito bom grado.
21:18 th de epioush eishei o
Ac 21:18 E no dia seguinte Paulo
paulov sun hmin prov iakwbon foi conosco para casa de Tiago, e
pantev te paregenonto oi
todos os anciãos vieram até ali.
presbuteroi

21:19 kai aspasamenov autouv
exhgeito kay en ekaston wn
epoihsen o yeov en toiv eynesin
dia thv diakoniav autou
21:20 oi de akousantev
edoxazon ton kurion eipon te
autw yewreiv adelfe posai
muriadev eisin ioudaiwn twn
pepisteukotwn kai pantev
zhlwtai tou nomou uparcousin
21:21 kathchyhsan de peri sou
oti apostasian didaskeiv apo
mwsewv touv kata ta eynh
pantav ioudaiouv legwn mh
peritemnein autouv ta tekna
mhde toiv eyesin peripatein
21:22 ti oun estin pantwv dei
plhyov sunelyein akousontai
gar oti elhluyav
21:23 touto oun poihson o soi
legomen eisin hmin andrev
tessarev euchn econtev ef
eautwn
21:24 toutouv paralabwn
agnisyhti sun autoiv kai
dapanhson ep autoiv ina
xurhswntai thn kefalhn kai
gnwsin pantev oti wn
kathchntai peri sou ouden
estin alla stoiceiv kai autov
ton nomon fulasswn
21:25 peri de twn
pepisteukotwn eynwn hmeiv
epesteilamen krinantev mhden
toiouton threin autouv ei mh

Ac 21:19 E havendo-os saudado,
relatava-lhes, de acordo com cada
uma, as coisas que Deus fizera entre
os gentios através do seu ministério.
Ac 21:20 E ouvindo-o eles,
glorificavam ao Senhor; mas
também lhe disseram: Bem vês
irmão, quantos milhares de judeus
há que creem, e todos são zeladores
da lei.
Ac 21:21 E já foram informados a
repeito de ti, de que tu ensinas
afastamento de Moisés a todos os
judeus que estão entre os gentios,
dizendo para eles não circuncidarem
os filhos, nem andarem segundo os
costumes da lei.
Ac 21:22 Que é isto, pois?
Certamente é necessário a multidão
se reunir; porque ouvirão que tu já
tens chegado.
Ac 21:23 Portanto, faze isto que te
dizemos: Há conosco quatro varões
tendo um voto por si mesmos.
Ac 21:24 Havendo tomado estes
contigo, santifica-te com eles, e faze
os gastos com eles, para que rapem
a cabeça, e todos saibam que não há
nada daquilo que têm sido
informados a respeito de ti, mas que
também tu mesmo andas guardando
a lei.
Ac 21:25 Mas a respeito dos que
creem dentre os gentios, nós já
escrevemos, julgando por bem nada
disto eles observarem, exceto

fulassesyai autouv to te
eidwloyuton kai to aima kai
pnikton kai porneian
21:26 tote o paulov paralabwn
touv andrav th ecomenh hmera
sun autoiv agnisyeiv eishei eiv
to ieron diaggellwn thn
ekplhrwsin twn hmerwn tou
agnismou ewv ou proshnecyh
uper enov ekastou autwn h
prosfora
21:27 wv de emellon ai epta
hmerai sunteleisyai oi apo thv
asiav ioudaioi yeasamenoi
auton en tw ierw suneceon
panta ton oclon kai epebalon
tav ceirav ep auton
21:28 krazontev andrev
israhlitai bohyeite outov estin
o anyrwpov o kata tou laou
kai tou nomou kai tou topou
toutou pantav pantacou
didaskwn eti te kai ellhnav
eishgagen eiv to ieron kai
kekoinwken ton agion topon
touton
21:29 hsan gar proewrakotev
trofimon ton efesion en th
polei sun autw on enomizon oti
eiv to ieron eishgagen o paulov
21:30 ekinhyh te h poliv olh
kai egeneto sundromh tou laou
kai epilabomenoi tou paulou
eilkon auton exw tou ierou kai
euyewv ekleisyhsan ai yurai
21:31 zhtountwn de auton

guardarem a si mesmos das coisas
oferecidas aos ídolos, e do sangue, e
do sufocado, e da fornicação.
Ac 21:26 Então Paulo, tomando
consigo aqueles varões, havendo
sido purificado com eles, no dia
seguinte
entrou
no
templo,
anunciando o cumprimento dos dias
da purificação, ficando ali até que
foi oferecida a oferta por cada um
deles.
Ac 21:27 Mas quando os sete dias
estavam prestes a se completarem,
os judeus da Ásia vendo-o no
templo, alvoroçavam todo o povo, e
lançaram as mãos sobre ele,
Ac 21:28 clamando: Varões
Israelitas, acudi; este é o homem
que por todas as partes ensina a
todos contra o povo, e contra a lei e
contra este lugar, e ademais disto
também introduziu gregos
no
templo, e profanou este santo lugar.

Ac 21:29 Porque tinham visto antes
com ele na cidade Trófimo, o
Efésio, o qual pensavam que Paulo
introduzira no templo.
Ac 21:30 E toda a cidade se
alvoroçou,
e
fez-se
uma
aglomeração do povo; e pegando
Paulo, o arrastavam para fora do
templo, e imediatamente as portas
foram fechadas.
Ac 21:31 E procurando eles matá-lo,

apokteinai anebh fasiv tw
ciliarcw thv speirhv oti olh
sugkecutai ierousalhm
21:32 ov exauthv paralabwn
stratiwtav kai ekatontarcouv
katedramen ep autouv oi de
idontev ton ciliarcon kai touv
stratiwtav epausanto
tuptontev ton paulon
21:33 tote eggisav o ciliarcov
epelabeto autou kai ekeleusen
deyhnai alusesin dusin kai
epunyaneto tiv an eih kai ti
estin pepoihkwv
21:34 alloi de allo ti ebown en
tw oclw mh dunamenov de
gnwnai to asfalev dia ton
yorubon ekeleusen agesyai
auton eiv thn parembolhn
21:35 ote de egeneto epi touv
anabaymouv sunebh
bastazesyai auton upo twn
stratiwtwn dia thn bian tou
oclou
21:36 hkolouyei gar to plhyov
tou laou krazon aire auton
21:37 mellwn te eisagesyai eiv
thn parembolhn o paulov legei
tw ciliarcw ei exestin moi
eipein ti prov se o de efh
ellhnisti ginwskeiv
21:38 ouk ara su ei o aiguptiov
o pro toutwn twn hmerwn
anastatwsav kai exagagwn eiv
thn erhmon touv
tetrakisciliouv andrav twn
sikariwn

veio a notícia ao capitão chefe que
toda Jerusalém estava em confusão.
Ac 21:32 O qual, tomando
imediatamente consigo soldados e
centuriões, correu até eles. E eles,
vendo o capitão chefe e os soldados,
cessaram de ferir a Paulo.
Ac 21:33 Então chegando o capitão
chefe, o prendeu, e ordenou ser ele
acorrentado com duas correntes, e
perguntou quem era ele, e o que
tinha feito?
Ac 21:34 E na multidão uns
clamavam uma coisa e outros, outra.
E não podendo saber a razão
verdadeira, por causa do alvoroço,
ele ordenou levá-lo para a fortaleza.
Ac 21:35 Mas quando chegou às
escadas,
aconteceu
dele
ser
carregado pelos soldados por causa
da violência da multidão.
Ac 21:36 Porque a multidão do
povo o seguia, clamando: levantai-o.
Ac 21:37 E Paulo, estando prestes a
ser levado para dentro da fortaleza,
disse ao capitão chefe: Me é
permitido falar a ti alguma coisa? E
ele disse: Sabes o Grego?
Ac 21:38 Porventura não és tu
aquele egípcio que antes destes dias
levantou uma sedição e levou para o
deserto os quatro mil varões dos
assassinos?

21:39 eipen de o paulov egw
anyrwpov men eimi ioudaiov
tarseuv thv kilikiav ouk
ashmou polewv polithv deomai
de sou epitreqon moi lalhsai
prov ton laon
21:40 epitreqantov de autou o
paulov estwv epi twn
anabaymwn kateseisen th ceiri
tw law pollhv de sighv
genomenhv prosefwnhsen th
ebraidi dialektw legwn
22:1 andrev adelfoi kai
paterev akousate mou thv prov
umav nun apologiav
22:2 akousantev de oti th
ebraidi dialektw prosefwnei
autoiv mallon parescon
hsucian kai fhsin
22:3 egw men eimi anhr ioudaiov
gegennhmenov en tarsw thv
kilikiav anateyrammenov de en
th polei tauth para touv podav
gamalihl pepaideumenov kata
akribeian tou patrwou nomou
zhlwthv uparcwn tou yeou
kaywv pantev umeiv este
shmeron
22:4 ov tauthn thn odon ediwxa
acri yanatou desmeuwn kai
paradidouv eiv fulakav andrav
te kai gunaikav
22:5 wv kai o arciereuv
marturei moi kai pan to
presbuterion par wn kai
epistolav dexamenov prov touv
adelfouv eiv damaskon

Ac 21:39 Porém Paulo disse: Na
verdade eu sou um homem judeu de
Tarso, cidadão de cidade não pouco
célebre da Cilícia; e rogo-te, que me
permitas falar ao povo.
Ac 21:40 E ele, havendo permitido,
pondo-se Paulo em pé nas escadas,
fez sinal com a mão ao povo; e feito
grande silêncio, falou-lhes na língua
hebraica, dizendo:
Ac 22:1 VARÕES irmãos e pais,
ouvi agora a minha defesa para
convosco.
Ac 22:2 (E ouvindo que lhes falava
na língua hebraica, muito mais
silêncio guardaram; e ele disse:)
Ac 22:3 Eu na verdade sou um
varão judeu, nascido em Tarso da
Cilícia, e criado nesta cidade aos pés
de Gamaliel, instruído conforme ao
mais puro modo da lei dos nossos
pais, sendo zeloso para com Deus,
assim como todos vós sois hoje;

Ac 22:4 Que persegui este caminho
até à morte, acorrentando e
entregando em prisões, tanto varões
quanto mulheres,
Ac 22:5 Como também o sumo
sacerdote me é testemunha, e todo o
conselho dos anciãos; dos quais
havendo recebido cartas para os
irmãos, estava indo a Damasco para

eporeuomhn axwn kai touv
ekeise ontav dedemenouv eiv
ierousalhm ina timwrhywsin
22:6 egeneto de moi poreuomenw
kai eggizonti th damaskw peri
meshmbrian exaifnhv ek tou
ouranou periastraqai fwv
ikanon peri eme
22:7 epeson te eiv to edafov kai
hkousa fwnhv legoushv moi
saoul saoul ti me diwkeiv
22:8 egw de apekriyhn tiv ei
kurie eipen te prov me egw eimi
ihsouv o nazwraiov on su
diwkeiv
22:9 oi de sun emoi ontev to men
fwv eyeasanto kai emfoboi
egenonto thn de fwnhn ouk
hkousan tou lalountov moi
22:10 eipon de ti poihsw kurie o
de kuriov eipen prov me
anastav poreuou eiv damaskon
kakei soi lalhyhsetai peri
pantwn wn tetaktai soi poihsai
22:11 wv de ouk eneblepon apo
thv doxhv tou fwtov ekeinou
ceiragwgoumenov upo twn
sunontwn moi hlyon eiv
damaskon
22:12 ananiav de tiv anhr
eusebhv kata ton nomon
marturoumenov upo pantwn twn
katoikountwn ioudaiwn
22:13 elywn prov me kai
epistav eipen moi saoul adelfe

trazer também acorrentados para
Jerusalém os que lá estivessem, para
que fossem castigados.
Ac 22:6 Porém me aconteceu, indo
eu de caminho, e chegando perto de
Damasco, quase ao meio-dia, de
repente uma grande luz do céu
resplandecer em volta de mim.
Ac 22:7 E caí ao chão, e ouvi uma
voz me dizendo: Saulo, Saulo,
porque tu me persegues?
Ac 22:8 E eu respondi: Quem és tu
Senhor? E disse-me: Eu sou Jesus o
Nazareno, a quem tu persegues.
Ac 22:9 E os que estavam comigo,
na verdade viram a luz, e se
tornaram
muito
atemorizados;
porém não entenderam a voz
daquele que estava falando comigo.
Ac 22:10 E eu disse: Que farei,
Senhor? E o Senhor disse a mim:
Havendo-te levantado, vai para
Damasco, e ali te será dito a respeito
de tudo o que te é ordenado fazer.
Ac 22:11 E como eu não via, por
causa da glória daquela luz, sendo
levado pela mão daqueles que
estavam comigo, e assim
eu
cheguei a Damasco.
Ac 22:12 E um certo Ananias, varão
piedoso conforme a lei, sendo de
bom testemunho por todos os judeus
habitando ali;
Ac 22:13 Vindo a mim e
apresentando-se, disse-me: Irmão

anableqon kagw auth th wra
anebleqa eiv auton
22:14 o de eipen o yeov twn
paterwn hmwn proeceirisato se
gnwnai to yelhma autou kai
idein ton dikaion kai akousai
fwnhn ek tou stomatov autou
22:15 oti esh martuv autw prov
pantav anyrwpouv wn ewrakav
kai hkousav
22:16 kai nun ti melleiv
anastav baptisai kai
apolousai tav amartiav sou
epikalesamenov to onoma tou
kuriou
22:17 egeneto de moi
upostreqanti eiv ierousalhm
kai proseucomenou mou en tw
ierw genesyai me en ekstasei
22:18 kai idein auton legonta
moi speuson kai exelye en tacei
ex ierousalhm dioti ou
paradexontai sou thn
marturian peri emou
22:19 kagw eipon kurie autoi
epistantai oti egw hmhn
fulakizwn kai derwn kata tav
sunagwgav touv pisteuontav
epi se
22:20 kai ote execeito to aima
stefanou tou marturov sou kai
autov hmhn efestwv kai
suneudokwn th anairesei autou
kai fulasswn ta imatia twn
anairountwn auton

Saulo, recobra a visão. E eu na
mesma hora o vi.
Ac 22:14 E ele disse: O Deus dos
nossos Pais de antemão te designou,
para conheceres a vontade dele, e
veres aquele justo, e ouvires a voz
da sua boca;
Ac 22:15 Porque tu serás uma
testemunha dele diante de todos os
homens daquilo que tens visto e
ouviste.
Ac 22:16 E agora, por que te
deténs? Havendo-te levantado, sê
batizado, e lava-te dos teus pecados,
invocando o nome do Senhor.
Ac 22:17 E aconteceu-me, havendo
retornado a Jerusalém, em orando eu
no templo, estar eu em um
arrebatamento de sentidos.
Ac 22:18 E ver ele me dizendo:
Apressa-te e sai com rapidez de
Jerusalém,
porque
eles
não
receberão o teu testemunho a
respeito de mim.
Ac 22:19 E eu disse: Senhor, bem
sabem eles que eu estava lançando
na prisão e açoitando em todas as
sinagogas os que criam em ti;
Ac 22:20 E quando o sangue de
Estevão, tua testemunha, era
derramado, também eu mesmo
estava presente e consentindo na
morte dele, e guardando as capas
dos que o matavam.

22:21 kai eipen prov me poreuou
oti egw eiv eynh makran
exapostelw se
22:22 hkouon de autou acri
toutou tou logou kai ephran
thn fwnhn autwn legontev aire
apo thv ghv ton toiouton ou gar
kayhkon auton zhn
22:23 kraugazontwn de autwn
kai riptountwn ta imatia kai
koniorton ballontwn eiv ton
aera
22:24 ekeleusen auton o
ciliarcov agesyai eiv thn
parembolhn eipwn mastixin
anetazesyai auton ina epignw di
hn aitian outwv epefwnoun
autw
22:25 wv de proeteinan auton
toiv imasin eipen prov ton
estwta ekatontarcon o paulov
ei anyrwpon rwmaion kai
akatakriton exestin umin
mastizein
22:26 akousav de o
ekatontarcov proselywn
aphggeilen tw ciliarcw legwn
ora ti melleiv poiein o gar
anyrwpov outov rwmaiov estin
22:27 proselywn de o ciliarcov
eipen autw lege moi ei su
rwmaiov ei o de efh nai
22:28 apekriyh te o ciliarcov
egw pollou kefalaiou thn
politeian tauthn ekthsamhn o
de paulov efh egw de kai
gegennhmai

Ac 22:21 E ele disse a mim: Vai,
porque eu te enviarei aos gentios de
longe.
Ac 22:22 E ouviram-no até esta
palavra, e levantaram as suas vozes,
dizendo: Tira da terra um tal
homem, porque não está convindo
ele viver.
Ac 22:23 E clamando eles, e
lançando de si as vestes, e
arremessando pó para o ar,
Ac 22:24 O capitão chefe ordenou
ser ele levado para a fortaleza,
mandando ser ele examinado com
açoites, para saber porque causa
clamavam assim contra ele.
Ac 22:25 E quando o estavam
amarrando com as correias, disse
Paulo ao Centurião, que ali estava:
Vos é lícito açoitar um homem
Romano, e não condenado?
Ac 22:26 E o centurião ouvindo
isto, indo anunciou ao capitão chefe,
dizendo: Vê tu o que estás para
fazer! Porque este homem é um
romano.
Ac 22:27 E vindo o capitão chefe,
disse-lhe: Dize-me, és tu um
romano? E ele disse: Sim.
Ac 22:28 E o capitão chefe
respondeu: Eu comprei o direito a
esta cidadania com grande soma de
dinheiro. E Paulo disse: Mas eu,
contudo, tendo nascido cidadão

livre.
22:29 euyewv oun apesthsan ap Ac 22:29 Então, imediatamente os
autou oi mellontev auton
que estavam para o examinar se
anetazein kai o ciliarcov de
retiraram dele; e até o capitão chefe
efobhyh epignouv oti rwmaiov temeu, havendo sabido que ele era
estin kai oti hn auton dedekwv romano, e porque ele o tinha
acorrentado.
22:30 th de epaurion
Ac 22:30 E no dia seguinte,
boulomenov gnwnai to asfalev querendo saber ao certo a causa por
to ti kathgoreitai para twn
que ele era acusado pelos judeus,
ioudaiwn elusen auton apo twn soltou-o das correntes, e mandou
desmwn kai ekeleusen elyein
virem os principais dos sacerdotes e
touv arciereiv kai olon to
todo o Sinédrio deles; e trazendo
sunedrion autwn kai
Paulo, o apresentou diante deles.
katagagwn ton paulon esthsen
eiv autouv
23:1 atenisav de o paulov tw
Ac 23:1 E Paulo, fixando os olhos
sunedriw eipen andrev adelfoi no Sinédrio, disse: Varões irmãos,
egw pash suneidhsei agayh
eu tenho me conduzido com toda
pepoliteumai tw yew acri
boa consciência diante de Deus até
tauthv thv hmerav
este dia.
23:2 o de arciereuv ananiav
Ac 23:2 Porém o Sumo sacerdote
epetaxen toiv parestwsin autw Ananias mandou aos que estavam
tuptein autou to stoma
com ele ferirem na sua boca.
23:3 tote o paulov prov auton Ac 23:3 Então Paulo lhe disse: Deus
eipen tuptein se mellei o yeov
está para te ferir parede branqueada!
toice kekoniamene kai su kayh E tu estás aqui assentado me
krinwn me kata ton nomon kai julgando conforme a lei, e
paranomwn keleueiv me
contrariando a lei ordenas me
tuptesyai
ferirem?
23:4 oi de parestwtev eipon ton Ac 23:4 E os que estavam ali
arcierea tou yeou loidoreiv
disseram: Tu injurias o sumo
sacerdote de Deus?
23:5 efh te o paulov ouk hdein Ac 23:5 E Paulo disse: Eu não sabia,
adelfoi oti estin arciereuv
irmãos, que é um sumo sacerdote.
gegraptai gar arconta tou
Porque está escrito: Não dirás mal
laou sou ouk ereiv kakwv
de um príncipe do teu povo.

23:6 gnouv de o paulov oti to en
merov estin saddoukaiwn to de
eteron farisaiwn ekraxen en tw
sunedriw andrev adelfoi egw
farisaiov eimi uiov farisaiou
peri elpidov kai anastasewv
nekrwn egw krinomai
23:7 touto de autou lalhsantov
egeneto stasiv twn farisaiwn
kai twn saddoukaiwn kai
escisyh to plhyov
23:8 saddoukaioi men gar
legousin mh einai anastasin
mhde aggelon mhte pneuma
farisaioi de omologousin ta
amfotera
23:9 egeneto de kraugh megalh
kai anastantev oi grammateiv
tou merouv twn farisaiwn
diemaconto legontev ouden
kakon euriskomen en tw
anyrwpw toutw ei de pneuma
elalhsen autw h aggelov mh
yeomacwmen
23:10 pollhv de genomenhv
stasewv eulabhyeiv o ciliarcov
mh diaspasyh o paulov up
autwn ekeleusen to strateuma
kataban arpasai auton ek
mesou autwn agein te eiv thn
parembolhn
23:11 th de epioush nukti
epistav autw o kuriov eipen
yarsei paule wv gar
diemarturw ta peri emou eiv
ierousalhm outwv se dei kai eiv
rwmhn marturhsai

Ac 23:6 Mas sabendo Paulo, que
uma parte era de saduceus e a outra
de fariseus, clamou no Sinédrio:
Varões irmãos, eu sou um fariseu,
filho de um fariseu; a respeito da
esperança e ressurreição dos mortos
eu sou julgado.
Ac 23:7 E ele havendo dito isto,
houve uma dissensão entre os
fariseus e os saduceus, e a multidão
se dividiu.
Ac 23:8 Porque na verdade, os
saduceus
dizem
não
haver
ressurreição, nem anjo, nem
espírito; mas os fariseus confessam
ambas as coisas.
Ac 23:9 E fez-se uma grande
gritaria; e levantando-se os escribas
da parte dos fariseus, contendiam
dizendo: Nenhum mal nós achamos
neste homem; e se algum Espírito
ou anjo lhe falou, que não lutemos
nós contra Deus.
Ac 23:10 E havendo grande
dissensão, temendo o capitão chefe
para que Paulo não fosse
despedaçado por eles, ordenou à
tropa descer, arrebatá-lo do meio
deles, e levá-lo à fortaleza.
Ac 23:11 E na noite seguinte, o
Senhor se apresentando a ele, disse:
Tem bom ânimo Paulo; porque do
mesmo modo como testificaste as
coisas a respeito de mim em
Jerusalém, assim é necessário tu

testificares também em Roma.
23:12 genomenhv de hmerav
Ac 23:12 E sendo dia, alguns
poihsantev tinev twn ioudaiwn judeus,
havendo
feito
uma
sustrofhn aneyematisan
conspiração, puseram-se debaixo de
eautouv legontev mhte fagein
maldição, declarando não comerem
mhte piein ewv ou apokteinwsin nem beberem até que matassem a
ton paulon
Paulo.
23:13 hsan de pleiouv
Ac 23:13 E eram mais de quarenta
tessarakonta oi tauthn thn
os que fizeram esta conjuração.
sunwmosian pepoihkotev
23:14 oitinev proselyontev toiv Ac 23:14 Os quais havendo chegado
arciereusin kai toiv
aos principais dos sacerdotes e aos
presbuteroiv eipon anayemati
anciãos disseram: Com maldição
aneyematisamen eautouv
nos amaldiçoamos a nós mesmos,
mhdenov geusasyai ewv ou
nada provarmos até que matemos a
apokteinwmen ton paulon
Paulo.
23:15 nun oun umeiv emfanisate Ac 23:15 Agora pois, manifestaitw ciliarcw sun tw sunedriw
vos juntamente com o Sinédrio ao
opwv aurion auton katagagh
capitão chefe para que amanhã ele o
prov umav wv mellontav
traga a vós, como sendo para
diaginwskein akribesteron ta examinar mais acuradamente as
peri autou hmeiv de pro tou
coisas a respeito dele; e nós, antes
eggisai auton etoimoi esmen tou dele chegar perto, estamos prontos
anelein auton
para o matar.
23:16 akousav de o uiov thv
Ac 23:16 E ouvindo o filho da irmã
adelfhv paulou thn enedran
de Paulo estas ciladas, havendo
paragenomenov kai eiselywn eiv chegado e entrado na fortaleza,
thn parembolhn aphggeilen tw anunciou isto a Paulo.
paulw
23:17 proskalesamenov de o
Ac 23:17 E Paulo chamando um dos
paulov ena twn ekatontarcwn centuriões, disse: Leva este jovem
efh ton neanian touton apagage ao capitão chefe, porque ele tem
prov ton ciliarcon ecei gar ti algo para lhe relatar.
apaggeilai autw
23:18 o men oun paralabwn
Ac 23:18 Tomando-o ele pois, de
auton hgagen prov ton
fato levou-o ao capitão chefe, e
ciliarcon kai fhsin o desmiov disse: O prisioneiro Paulo, havendo-

paulov proskalesamenov me
hrwthsen touton ton neanian
agagein prov se econta ti
lalhsai soi
23:19 epilabomenov de thv
ceirov autou o ciliarcov kai
anacwrhsav kat idian
epunyaneto ti estin o eceiv
apaggeilai moi
23:20 eipen de oti oi ioudaioi
suneyento tou erwthsai se
opwv aurion eiv to sunedrion
katagaghv ton paulon wv
mellontev ti akribesteron
punyanesyai peri autou
23:21 su oun mh peisyhv autoiv
enedreuousin gar auton ex
autwn andrev pleiouv
tessarakonta oitinev
aneyematisan eautouv mhte
fagein mhte piein ewv ou
anelwsin auton kai nun etoimoi
eisin prosdecomenoi thn apo
sou epaggelian
23:22 o men oun ciliarcov
apelusen ton neanian
paraggeilav mhdeni eklalhsai
oti tauta enefanisav prov me

me chamando, pediu-me para trazer
este jovem a ti, tendo alguma coisa
para te dizer.
Ac 23:19 E o capitão chefe,
havendo-o tomado pela sua mão, e
pondo-se à parte, perguntou-lhe: O
que é que tu tens para me relatar?
Ac 23:20 E ele disse: Os judeus
combinaram rogar-te, que amanhã
leves Paulo ao Sinédrio, como que
sendo para inquirir alguma coisa
mais acuradamente a respeito dele.

Ac 23:21 Porém tu não sejas
persuadido por eles. Porque mais de
quarenta varões dentre eles armam
emboscada contra ele, os quais
puseram a si mesmos sob pena de
maldição, a não comerem nem
beberem, até que o tenham matado;
e já estão prontos, esperando a
promessa de ti.
Ac 23:22 Então na verdade, o
capitão chefe despediu o jovem,
ordenando-lhe:
a
ninguém
divulgares que tu me informaste
estas coisas!
23:23 kai proskalesamenov duo Ac 23:23 E chamando certos dois
tinav twn ekatontarcwn eipen dos centuriões, disse: Preparai
etoimasate stratiwtav
duzentos soldados e setenta
diakosiouv opwv poreuywsin
cavaleiros e duzentos arqueiros para
ewv kaisareiav kai ippeiv
a terceira hora da noite, para que
ebdomhkonta kai dexiolabouv vão até Cesareia.
diakosiouv apo trithv wrav thv
nuktov

23:24 kthnh te parasthsai ina
epibibasantev ton paulon
diaswswsin prov fhlika ton
hgemona
23:25 graqav epistolhn
periecousan ton tupon touton
23:26 klaudiov lusiav tw
kratistw hgemoni fhliki
cairein
23:27 ton andra touton
sullhfyenta upo twn ioudaiwn
kai mellonta anaireisyai up
autwn epistav sun tw
strateumati exeilomhn auton
maywn oti rwmaiov estin
23:28 boulomenov de gnwnai thn
aitian di hn enekaloun autw
kathgagon auton eiv to
sunedrion autwn
23:29 on euron egkaloumenon
peri zhthmatwn tou nomou
autwn mhden de axion yanatou h
desmwn egklhma econta

Ac 23:24 E para aparelhar
cavalgaduras, para que havendo
Paulo montado, eles o levem a salvo
para Félix, o governador.
Ac 23:25 Escrevendo uma carta,
tendo este conteúdo:
Ac 23:26 Cláudio Lísias, a Félix, o
mais excelente governador, saúde.
Ac 23:27 Este varão, havendo sido
aprisionado pelos judeus e estando a
ponto de ser morto por eles,
sobrevindo eu com a tropa, o livrei,
sendo informado que é um romano.
Ac 23:28 E querendo saber a causa
por que o acusavam, o levei ao
Sinédrio deles.

Ac 23:29 O qual achei sendo
acusado a respeito de algumas
questões da lei deles, mas nenhuma
acusação havendo digna de morte
ou de prisões.
23:30 mhnuyeishv de moi
Ac 23:30 E sendo-me notificado de
epiboulhv eiv ton andra mellein uma cilada contra este varão estar
esesyai upo twn ioudaiwn
prestes a ser posta em ação pelos
exauthv epemqa prov se
judeus, logo o enviei a ti, ordenando
paraggeilav kai toiv
também aos acusadores perante ti
kathgoroiv legein ta prov
dizerem o que têm contra ele. Passa
auton epi sou errwso
bem.
23:31 oi men oun stratiwtai
Ac 23:31 Portanto, na verdade, os
kata to diatetagmenon autoiv soldados tomando Paulo, conforme
analabontev ton paulon hgagon lhes fora ordenado, o trouxeram pela
dia thv nuktov eiv thn
noite à Antipátride.
antipatrida

23:32 th de epaurion easantev
touv ippeiv poreuesyai sun
autw upestreqan eiv thn
parembolhn
23:33 oitinev eiselyontev eiv thn
kaisareian kai anadontev thn
epistolhn tw hgemoni
paresthsan kai ton paulon
autw
23:34 anagnouv de o hgemwn kai
eperwthsav ek poiav eparciav
estin kai puyomenov oti apo
kilikiav
23:35 diakousomai sou efh
otan kai oi kathgoroi sou
paragenwntai ekeleusen te
auton en tw praitwriw tou
hrwdou fulassesyai
24:1 meta de pente hmerav
katebh o arciereuv ananiav
meta twn presbuterwn kai
rhtorov tertullou tinov oitinev
enefanisan tw hgemoni kata tou
paulou
24:2 klhyentov de autou hrxato
kathgorein o tertullov legwn
pollhv eirhnhv tugcanontev dia
sou kai katorywmatwn
ginomenwn tw eynei toutw dia
thv shv pronoiav
24:3 panth te kai pantacou
apodecomeya kratiste fhlix
meta pashv eucaristiav

Ac 23:32 E no dia seguinte,
deixando os cavaleiros irem com
ele, retornaram à fortaleza.
Ac 23:33 Os quais havendo chegado
à Cesareia, e entregue a carta ao
governador,
lhe
apresentaram
também a Paulo.
Ac 23:34 E o governador, havendo
lido a carta e perguntado de que
província ele era, e apurado que ele
era da Cilícia.
Ac 23:35 Disse: Ouvir-te-ei, quando
também aqui vierem os teus
acusadores. E ordenou o guardarem
no salão de julgamento de Herodes.

Ac 24:1 E CINCO dias depois,
desceu o sumo sacerdote Ananias
com os anciãos e um certo orador,
Tértulo, os quais manifestaram
acusação contra Paulo perante o
governador.
Ac 24:2 E sendo ele chamado,
Tértulo começou a acusá-lo,
dizendo: Obtendo grande paz
através de ti, e sendo feitos
excelentes serviços a esta nação
através da tua providência,
Ac 24:3 Com toda gratidão estamos
recebendo isto, tanto de toda
maneira como em todo lugar, ó
excelentíssimo Félix.
24:4 ina de mh epi pleion se
Ac 24:4 Mas para que não mais eu
egkoptw parakalw akousai se te detenha, rogo-te abreviadamente
hmwn suntomwv th sh epieikeia nos ouvir na tua clemência.

24:5 eurontev gar ton andra
touton loimon kai kinounta
stasin pasin toiv ioudaioiv toiv
kata thn oikoumenhn
prwtostathn te thv twn
nazwraiwn airesewv
24:6 ov kai to ieron epeirasen
bebhlwsai on kai ekrathsamen
kai kata ton hmeteron nomon
hyelhsamen krinein
24:7 parelywn de lusiav o
ciliarcov meta pollhv biav ek
twn ceirwn hmwn aphgagen
24:8 keleusav touv kathgorouv
autou ercesyai epi se par ou
dunhsh autov anakrinav peri
pantwn toutwn epignwnai wn
hmeiv kathgoroumen autou
24:9 suneyento de kai oi
ioudaioi faskontev tauta
outwv ecein
24:10 apekriyh de o paulov
neusantov autw tou hgemonov
legein ek pollwn etwn onta se
krithn tw eynei toutw
epistamenov euyumoteron ta
peri emautou apologoumai

Ac 24:5 Porque temos achado este
varão ser uma peste, e promovendo
sedição entre todos os judeus no
mundo, e o principal defensor da
seita dos nazarenos;

Ac 24:6 O qual também intentou
profanar o templo, ao qual também
prendemos, e conforme a nossa lei o
quisemos julgar;
Ac 24:7 Porém sobrevindo Lísias, o
capitão chefe, com grande violência
o tirou das nossas mãos,
Ac 24:8 Ordenando aos seus
acusadores virem a ti, do qual tu
mesmo, examinando-o poderás
entender a respeito de todas estas
coisas de que o acusamos.
Ac 24:9 E também os judeus
consentiram nisso, declarando serem
estas coisas assim.
Ac 24:10 Mas Paulo respondeu,
havendo-lhe o governador feito sinal
para falar: Sabendo eu que já por
muitos anos tu és juiz desta nação,
com tanto melhor ânimo faço a
minha defesa das coisas a meu
respeito;
24:11 dunamenou sou gnwnai oti Ac 24:11 Podendo tu saberes, que
ou pleiouv eisin moi hmerai h
não me há mais de doze dias, desde
dekaduo af hv anebhn
que subi para adorar em Jerusalém,
proskunhswn en ierousalhm
24:12 kai oute en tw ierw euron Ac 24:12 E nem me acharam
me prov tina dialegomenon h
argumentando com alguém no
episustasin poiounta oclou
templo, ou fazendo tumulto de
oute en taiv sunagwgaiv oute
multidão, nem nas sinagogas ou na
kata thn polin
cidade;

24:13 oute parasthsai
dunantai peri wn nun
kathgorousin mou
24:14 omologw de touto soi oti
kata thn odon hn legousin
airesin outwv latreuw tw
patrww yew pisteuwn pasin
toiv kata ton nomon kai toiv
profhtaiv gegrammenoiv
24:15 elpida ecwn eiv ton yeon
hn kai autoi outoi
prosdecontai anastasin
mellein esesyai nekrwn dikaiwn
te kai adikwn
24:16 en toutw de autov askw
aproskopon suneidhsin ecein
prov ton yeon kai touv
anyrwpouv dia pantov
24:17 di etwn de pleionwn
paregenomhn elehmosunav
poihswn eiv to eynov mou kai
prosforav
24:18 en oiv euron me hgnismenon
en tw ierw ou meta oclou oude
meta yorubou tinev apo thv
asiav ioudaioi
24:19 ouv edei epi sou pareinai
kai kathgorein ei ti ecoien prov
me

Ac 24:13 Nem tampouco eles
podem provar as coisas a respeito
das quais agora me acusam.
Ac 24:14 Isto porém te confesso,
que conforme àquele caminho, o
qual chamam heresia, assim eu sirvo
ao Deus dos pais, crendo em tudo
quanto está escrito na lei e nos
profetas.
Ac 24:15 Tendo esperança em Deus,
como estes mesmos também
esperam, que está para haver
ressurreição dos mortos, tanto dos
justos, como dos injustos.
Ac 24:16 E nisto me exercito, em ter
sempre uma consciência sem
ofensa, tanto para com Deus, como
para com os homens.
Ac 24:17 E muitos anos depois, eu
cheguei trazendo esmolas e ofertas à
minha nação.

Ac 24:18 E nas quais me acharam
uns certos judeus da Ásia, já
purificado no templo, não com
multidão nem com alvoroço,
Ac 24:19 Os quais convinha
comparecerem perante ti e me
acusarem, caso tenham alguma
coisa contra mim;
24:20 h autoi outoi eipatwsan Ac 24:20 Ou havendo eu estado
ei ti euron en emoi adikhma
perante o Sinédrio, digam estes
stantov mou epi tou sunedriou mesmos se acharam alguma
iniquidade em mim,
24:21 h peri miav tauthv fwnhv Ac 24:21 exceto a respeito desta
hv ekraxa estwv en autoiv oti única palavra, que estando entre eles

peri anastasewv nekrwn egw
krinomai shmeron uf umwn
24:22 akousav de tauta o fhlix
anebaleto autouv akribesteron
eidwv ta peri thv odou eipwn
otan lusiav o ciliarcov
katabh diagnwsomai ta kay
umav

clamei: Pela ressurreição dos mortos
eu sou julgado por vós neste dia.
Ac 24:22 Então Félix, havendo
ouvido estas coisas, pôs adiamento a
eles, dizendo; tendo-me informado
mais acuradamente das coisas a
respeito deste caminho, quando
Lísias, o capitão chefe tiver descido,
então tomarei inteiro conhecimento
de vossos negócios.
24:23 diataxamenov te tw
Ac 24:23 E ordenou ao centurião
ekatontarch threisyai ton
guardar Paulo em prisão, e a deixápaulon ecein te anesin kai
lo ter alguma liberdade, e a ninguém
mhdena kwluein twn idiwn autou dos seus proibir servi-lo ou vir à ele.
uphretein h prosercesyai autw
24:24 meta de hmerav tinav
Ac 24:24 E alguns dias depois,
paragenomenov o fhlix sun
havendo chegado Félix com Drusila
drousillh th gunaiki autou
a sua esposa, que era judia, mandou
oush ioudaia metepemqato ton chamar a Paulo, e o ouviu acerca da
paulon kai hkousen autou peri fé em Cristo.
thv eiv criston pistewv
24:25 dialegomenou de autou
Ac 24:25 E argumentado ele a
peri dikaiosunhv kai
respeito da justiça e da temperança
egkrateiav kai tou krimatov
e do juízo estando para vir,
tou mellontov esesyai emfobov tornando-se amedrontado Félix
genomenov o fhlix apekriyh to respondeu: Por agora vai tu, e
nun econ poreuou kairon de
encontrado uma oportunidade, eu te
metalabwn metakalesomai se chamarei;
24:26 ama de kai elpizwn oti
Ac 24:26 Esperando ao mesmo
crhmata doyhsetai autw upo
tempo também, que lhe fosse dado
tou paulou opwv lush auton
dinheiro por Paulo, para que o
dio kai puknoteron auton
soltasse; pelo que também muitas
metapempomenov wmilei autw
vezes, enviando a chamá-lo,
conversava com ele.
24:27 dietiav de plhrwyeishv
Ac 24:27 Porém cumpridos dois
elaben diadocon o fhlix
anos, Félix recebeu por sucessor a
porkion fhston yelwn te
Pórcio Festo. E Félix, querendo

caritav katayesyai toiv
ioudaioiv o fhlix katelipen ton
paulon dedemenon
25:1 fhstov oun epibav th
eparcia meta treiv hmerav
anebh eiv ierosoluma apo
kaisareiav
25:2 enefanisan de autw o
arciereuv kai oi prwtoi twn
ioudaiwn kata tou paulou kai
parekaloun auton
25:3 aitoumenoi carin kat autou
opwv metapemqhtai auton eiv
ierousalhm enedran poiountev
anelein auton kata thn odon
25:4 o men oun fhstov apekriyh
threisyai ton paulon en
kaisareia eauton de mellein en
tacei ekporeuesyai
25:5 oi oun dunatoi en umin
fhsin sugkatabantev ei ti estin
atopon en tw andri toutw
kathgoreitwsan autou
25:6 diatriqav de en autoiv
hmerav pleiouv h deka katabav
eiv kaisareian th epaurion
kayisav epi tou bhmatov
ekeleusen ton paulon acyhnai
25:7 paragenomenou de autou
periesthsan oi apo
ierosolumwn katabebhkotev
ioudaioi polla kai barea
aitiamata ferontev kata tou
paulou a ouk iscuon apodeixai
25:8 apologoumenou autou oti
oute eiv ton nomon twn ioudaiwn

acumular favores com os judeus,
deixou Paulo preso.
Ac 25:1 ENTRANDO pois Festo na
província, subiu dali a três dias de
Cesareia a Jerusalém.
Ac 25:2 E compareceram ante ele o
sumo sacerdote e os principais dos
judeus contra Paulo, e rogavam-lhe,
Ac 25:3 pedindo um favor contra
ele, para que o levasse a Jerusalém,
armando uma cilada para o matarem
no caminho.
Ac 25:4 Porém Festo, na verdade
respondeu, que Paulo estava
guardado em Cesareia e ele mesmo
estar para em breve partir para lá.
Ac 25:5 Disse ele então: Aqueles
dentre vós em poder, desçam
juntamente comigo, se há algum
crime neste varão, acusem-no.
Ac 25:6 E permanecendo entre eles
mais de dez dias, havendo descido a
Cesareia, assentando-se no tribunal
no dia seguinte, ordenou Paulo ser
trazido.
Ac 25:7 E vindo ele, rodearam-no
os judeus que haviam descido de
Jerusalém; trazendo muitas e graves
acusações contra Paulo, que não
podiam provar;
Ac 25:8 Dizendo ele em sua defesa:
Eu, em coisa alguma pequei, nem

oute eiv to ieron oute eiv
kaisara ti hmarton
25:9 o fhstov de toiv ioudaioiv
yelwn carin katayesyai
apokriyeiv tw paulw eipen
yeleiv eiv ierosoluma anabav
ekei peri toutwn krinesyai ep
emou
25:10 eipen de o paulov epi tou
bhmatov kaisarov estwv eimi ou
me dei krinesyai ioudaiouv ouden
hdikhsa wv kai su kallion
epiginwskeiv
25:11 ei men gar adikw kai
axion yanatou pepraca ti ou
paraitoumai to apoyanein ei de
ouden estin wn outoi
kathgorousin mou oudeiv me
dunatai autoiv carisasyai
kaisara epikaloumai
25:12 tote o fhstov
sullalhsav meta tou
sumbouliou apekriyh kaisara
epikeklhsai epi kaisara
poreush
25:13 hmerwn de diagenomenwn
tinwn agrippav o basileuv kai
bernikh kathnthsan eiv
kaisareian aspasomenoi ton
fhston
25:14 wv de pleiouv hmerav
dietribon ekei o fhstov tw
basilei aneyeto ta kata ton
paulon legwn anhr tiv estin
kataleleimmenov upo fhlikov
desmiov
25:15 peri ou genomenou mou eiv

contra a lei dos judeus nem contra o
templo nem contra César.
Ac 25:9 Mas Festo, querendo
acumular favores com os judeus,
respondendo disse a Paulo: Queres
tu, havendo subido a Jerusalém,
seres julgado lá perante mim a
respeito destas coisas?
Ac 25:10 Mas Paulo disse: Eu estou
posto perante o tribunal de César,
onde me convém ser julgado;
nenhum agravo fiz aos judeus, como
também tu muito bem sabes.
Ac 25:11 Porque se na verdade faço
agravo e tenho cometido alguma
coisa digna de morte, eu não recuso
morrer; mas se nada há das coisas
que estes me acusam, ninguém pode
me entregar a eles: Eu apelo a
César.
Ac 25:12 Então Festo, havendo
falado com o conselho, respondeu:
Tu apelaste a César, para César irás.

Ac 25:13 E passados alguns dias, o
Rei Agripa e Berenice desceram a
Cesareia, para saudar Festo.

Ac 25:14 E como ficavam ali muitos
dias, Festo expôs ao rei as coisas
relativas a Paulo, dizendo: Há um
certo varão deixado prisioneiro por
Félix,
Ac 25:15 A respeito de quem, os

ierosoluma enefanisan oi
arciereiv kai oi presbuteroi
twn ioudaiwn aitoumenoi kat
autou dikhn

principais dos sacerdotes e os
anciãos dos judeus se manifestaram
perante mim, estando eu em
Jerusalém, pedindo julgamento
contra ele.
25:16 prov ouv apekriyhn oti
Ac 25:16 Aos quais respondi, que
ouk estin eyov rwmaioiv
não é costume dos romanos,
carizesyai tina anyrwpon eiv
entregar algum homem à morte,
apwleian prin h o
antes que o acusado tenha os
kathgoroumenov kata
acusadores face a face, e receba
proswpon ecoi touv
oportunidade de defesa a respeito da
kathgorouv topon te apologiav acusação.
laboi peri tou egklhmatov
25:17 sunelyontwn oun autwn
Ac 25:17 Assim que, chegando eles
enyade anabolhn mhdemian
juntos aqui, nenhum adiamento
poihsamenov th exhv kayisav
havendo feito, no dia seguinte,
epi tou bhmatov ekeleusa
assentado no tribunal, eu ordenei ser
acyhnai ton andra
trazido o varão;
25:18 peri ou stayentev oi
Ac 25:18 A respeito de quem, os
kathgoroi oudemian aitian
acusadores estando de pé, nenhuma
epeferon wn upenooun egw
acusação traziam daquelas que eu
suspeitava.
25:19 zhthmata de tina peri thv Ac 25:19 Tinham porém contra ele,
idiav deisidaimoniav eicon prov algumas questões acerca da
auton kai peri tinov ihsou
superstição deles próprios, e a
teynhkotov on efasken o
respeito de um certo Jesus tendo
paulov zhn
sido morto, que Paulo afirmava
viver.
25:20 aporoumenov de egw eiv
Ac 25:20 E eu, estando perplexo
thn peri toutou zhthsin elegon quanto ao debate a respeito disto,
ei bouloito poreuesyai eiv
dizia se ele queria ir a Jerusalém, e
ierousalhm kakei krinesyai
ser julgado lá, acerca destas coisas.
peri toutwn
25:21 tou de paulou
Ac 25:21 Mas Paulo apelando para
epikalesamenou thrhyhnai
ser ele reservado ao conhecimento
auton eiv thn tou sebastou
de Augusto, mandei ser ele
diagnwsin ekeleusa threisyai
guardado até que eu o envie a César.

auton ewv ou pemqw auton prov
kaisara
25:22 agrippav de prov ton
fhston efh eboulomhn kai
autov tou anyrwpou akousai o
de aurion fhsin akoush autou
25:23 th oun epaurion elyontov
tou agrippa kai thv bernikhv
meta pollhv fantasiav kai
eiselyontwn eiv to akroathrion
sun te toiv ciliarcoiv kai
andrasin toiv kat exochn ousin
thv polewv kai keleusantov
tou fhstou hcyh o paulov
25:24 kai fhsin o fhstov
agrippa basileu kai pantev oi
sumparontev hmin andrev
yewreite touton peri ou pan to
plhyov twn ioudaiwn enetucon
moi en te ierosolumoiv kai
enyade epibowntev mh dein zhn
auton mhketi
25:25 egw de katalabomenov
mhden axion yanatou auton
pepracenai kai autou de toutou
epikalesamenou ton sebaston
ekrina pempein auton
25:26 peri ou asfalev ti
graqai tw kuriw ouk ecw dio
prohgagon auton ef umwn kai
malista epi sou basileu
agrippa opwv thv anakrisewv
genomenhv scw ti graqai
25:27 alogon gar moi dokei
pemponta desmion mh kai tav
kat autou aitiav shmanai

Ac 25:22 E disse Agripa a Festo:
Bem quisera eu mesmo também
ouvir a este homem. E ele disse:
Amanhã o ouvirás.
Ac 25:23 Então no dia seguinte,
vindo Agripa e Berenice com
grande pompa, e havendo entrado
no auditório, tanto com os capitães
chefes como com os varões estando
em eminência da cidade, e Festo
havendo ordenado, Paulo foi
trazido.
Ac 25:24 E disse Festo: Rei Agripa
e todos os varões estando aqui
presentes conosco; aqui vedes este,
a respeito de quem toda a multidão
dos judeus pleitearam comigo, tanto
em Jerusalém como aqui, clamando
que não mais convém ele viver.
Ac 25:25 Porém eu, havendo
percebido coisa nenhuma digna de
morte ele haver feito, e apelando ele
mesmo também a Augusto; eu
determinei enviá-lo.
Ac 25:26 A respeito de quem eu não
tenho coisa alguma certa para
escrever ao meu senhor, por isso o
trouxe perante vós, e especialmente
perante ti, ó rei Agripa, para que,
havendo ocorrido a investigação, eu
tenha alguma coisa para escrever.
Ac 25:27 Porque me parece contra a
razão, enviando um prisioneiro, não
notificar também as acusações

contra ele.
26:1 agrippav de prov ton
Ac 26:1 E DISSE Agripa a Paulo:
paulon efh epitrepetai soi
Permite-se-te falar por ti mesmo.
uper seautou legein tote o
Paulo então estendendo a mão,
paulov apelogeito ekteinav thn respondeu assim em sua defesa:
ceira
26:2 peri pantwn wn
Ac 26:2 Estimo a mim mesmo por
egkaloumai upo ioudaiwn
venturoso, ó Rei Agripa, estando
basileu agrippa hghmai
para fazer hoje minha defesa perante
emauton makarion mellwn
ti, a respeito de todas as coisas de
apologeisyai epi sou shmeron que sou acusado pelos judeus.
26:3 malista gnwsthn onta se Ac 26:3 Principalmente, sendo tu
eidwv pantwn twn kata
conhecedor não somente de todos os
ioudaiouv eywn te kai
costumes, mas também das questões
zhthmatwn dio deomai sou
entre os judeus; por isso rogo-te
makroyumwv akousai mou
ouvir-me pacientemente.
26:4 thn men oun biwsin mou thn Ac 26:4 Pois na verdade, a minha
ek neothtov thn ap archv
maneira de vida desde a mocidade;
genomenhn en tw eynei mou en
qual havendo sido desde o princípio
ierosolumoiv isasin pantev oi entre os de minha nação em
ioudaioi
Jerusalém, todos os judeus sabem;
26:5 proginwskontev me anwyen Ac 26:5 Já me conhecendo antes,
ean yelwsin marturein oti kata desde o princípio (se queiram
thn akribestathn airesin thv
testificar), que conforme à mais
hmeterav yrhskeiav ezhsa
severa seita da nossa religião, eu
farisaiov
vivi um fariseu.
26:6 kai nun ep elpidi thv prov Ac 26:6 E agora pela esperança da
touv paterav epaggeliav
promessa feita por Deus aos nossos
genomenhv upo tou yeou esthka Pais, estou sendo julgado.
krinomenov
26:7 eiv hn to dwdekafulon
Ac 26:7 À qual as nossas doze
hmwn en ekteneia nukta kai
tribos,
servindo
a
Deus
hmeran latreuon elpizei
continuamente dia e noite, esperam
katanthsai peri hv elpidov
chegar; pela qual esperança, ó Rei
egkaloumai basileu agrippa
Agripa, eu sou acusado pelos
upo twn ioudaiwn
judeus.

26:8 ti apiston krinetai par
umin ei o yeov nekrouv egeirei
26:9 egw men oun edoxa emautw
prov to onoma ihsou tou
nazwraiou dein polla enantia
praxai
26:10 o kai epoihsa en
ierosolumoiv kai pollouv twn
agiwn egw fulakaiv katekleisa
thn para twn arcierewn
exousian labwn anairoumenwn
te autwn kathnegka qhfon
26:11 kai kata pasav tav
sunagwgav pollakiv timwrwn
autouv hnagkazon blasfhmein
perisswv te emmainomenov
autoiv ediwkon ewv kai eiv tav
exw poleiv
26:12 en oiv kai poreuomenov eiv
thn damaskon met exousiav kai
epitrophv thv para twn
arcierewn
26:13 hmerav meshv kata thn
odon eidon basileu ouranoyen
uper thn lamprothta tou hliou
perilamqan me fwv kai touv
sun emoi poreuomenouv
26:14 pantwn de katapesontwn
hmwn eiv thn ghn hkousa fwnhn
lalousan prov me kai legousan
th ebraidi dialektw saoul
saoul ti me diwkeiv sklhron
soi prov kentra laktizein
26:15 egw de eipon tiv ei kurie o
de eipen egw eimi ihsouv on su

Ac 26:8 Por que? É julgado coisa
incrível por vós, se Deus ressuscita
os mortos?
Ac 26:9 Na verdade então, eu em
mim
mesmo
imaginei,
ser
necessário fazer muitas coisas
contra o nome de Jesus Nazareno.
Ac 26:10 O que também fiz em
Jerusalém, e havendo recebido
autoridade dos principais dos
sacerdotes, eu encerrei a muitos dos
santos em prisões; e sendo eles
mortos, eu também dei meu voto
contra eles.
Ac 26:11 E castigando-os muitas
vezes por todas as sinagogas, eu os
forçava a blasfemar. E estando
demasiadamente enfurecido contra
eles, os perseguia até mesmo nas
cidades estrangeiras.
Ac 26:12 Durante o que também
indo para Damasco, com autoridade
e comissão da parte dos principais
dos sacerdotes,
Ac 26:13 Ao meio dia, ó Rei, eu vi
no caminho, uma luz do céu,
superior ao resplendor do sol,
havendo resplandecido em volta de
mim e dos que iam comigo.
Ac 26:14 E caindo nós todos ao
chão, eu ouvi uma voz falando para
mim e dizendo em língua Hebraica:
Saulo, Saulo, por que me tu
persegues? Dura coisa é para ti dar
coices contra os aguilhões.
Ac 26:15 E eu disse: Quem és tu,
Senhor? E ele disse: Eu sou Jesus, a

diwkeiv
26:16 alla anasthyi kai sthyi
epi touv podav sou eiv touto
gar wfyhn soi proceirisasyai
se uphrethn kai martura wn te
eidev wn te ofyhsomai soi
26:17 exairoumenov se ek tou
laou kai twn eynwn eiv ouv nun
se apostellw
26:18 anoixai ofyalmouv autwn
kai epistreqai apo skotouv eiv
fwv kai thv exousiav tou
satana epi ton yeon tou labein
autouv afesin amartiwn kai
klhron en toiv hgiasmenoiv
pistei th eiv eme
26:19 oyen basileu agrippa ouk
egenomhn apeiyhv th ouraniw
optasia
26:20 alla toiv en damaskw
prwton kai ierosolumoiv eiv
pasan te thn cwran thv
ioudaiav kai toiv eynesin
aphggellon metanoein kai
epistrefein epi ton yeon axia
thv metanoiav erga prassontav
26:21 eneka toutwn me oi
ioudaioi sullabomenoi en tw
ierw epeirwnto diaceirisasyai
26:22 epikouriav oun tucwn thv
para tou yeou acri thv hmerav
tauthv esthka marturoumenov
mikrw te kai megalw ouden
ektov legwn wn te oi profhtai
elalhsan mellontwn ginesyai
kai mwshv

quem tu persegues;
Ac 26:16 Mas levanta-te, e põe-te
sobre os teus pés, porque para isto te
apareci, para te constituir por
ministro e testemunha, tanto das
coisas que tens visto, como daquelas
que ainda irei aparecer a ti,
Ac 26:17 livrando-te deste povo e
dos gentios, aos quais agora eu te
envio,
Ac 26:18 Para lhes abrires os olhos,
para os converteres das trevas para
luz e da autoridade de Satanás para
Deus, para eles receberem remissão
dos pecados e herança entre os que
são santificados pela fé, a fé em
mim.
Ac 26:19 Por isso, Ó Rei Agripa, eu
não fui desobediente à visão
celestial;
Ac 26:20 Mas primeiramente
anunciando àqueles em Damasco e
em Jerusalém e por toda a terra da
Judeia
e
aos
gentios,
se
arrependerem e se converterem a
Deus, fazendo obras dignas de
arrependimento.
Ac 26:21 Por causa disto, os judeus
havendo-me prendido no templo,
tentavam me matar.
Ac 26:22 Porém, alcançando
socorro da parte de Deus, ainda
tenho permanecido até este dia,
testificando tanto a pequenos como
a grandes, não dizendo nada mais do
que tanto os profetas como Moisés
disseram que estava para acontecer,

26:23 ei payhtov o cristov ei
prwtov ex anastasewv nekrwn
fwv mellei kataggellein tw
law kai toiv eynesin
26:24 tauta de autou
apologoumenou o fhstov
megalh th fwnh efh mainh
paule ta polla se grammata
eiv manian peritrepei
26:25 o de ou mainomai fhsin
kratiste fhste all alhyeiav
kai swfrosunhv rhmata
apofyeggomai
26:26 epistatai gar peri
toutwn o basileuv prov on kai
parrhsiazomenov lalw
lanyanein gar auton ti toutwn
ou peiyomai ouden ou gar estin
en gwnia pepragmenon touto

Ac 26:23 Isto é, que o Cristo devia
padecer, e que sendo o primeiro da
ressurreição dos mortos, havia de
anunciar a luz a este povo e aos
gentios.
Ac 26:24 E dizendo ele isto em sua
defesa, disse Festo em alta voz:
Estás louco Paulo, os muitos
escritos te tornam à loucura.

Ac 26:25 Mas ele disse: Eu não
estou louco, ó excelentíssimo Festo,
porém digo palavras de verdade e de
um são juízo;
Ac 26:26 Porque o Rei, diante de
quem eu falo também usando de
ousadia, está informado a respeito
destas coisas; porque nenhuma
destas coisas, eu estou persuadido
lhe serem ocultas; porque não há
isto sido feito em algum canto.
26:27 pisteueiv basileu agrippa Ac 26:27 Crês tu nos profetas, ó Rei
toiv profhtaiv oida oti
Agripa? Bem sei que tu crês.
pisteueiv
26:28 o de agrippav prov ton
Ac 26:28 E disse Agripa a Paulo:
paulon efh en oligw me peiyeiv Por pouco tu me persuades a ser um
cristianon genesyai
Cristão.
26:29 o de paulov eipen
Ac 26:29 E disse Paulo: Queira eu
euxaimhn an tw yew kai en oligw de Deus que, tanto por pouco como
kai en pollw ou monon se alla por muito, não somente tu, mas
kai pantav touv akouontav mou também todos quantos estão me
shmeron genesyai toioutouv
ouvindo neste dia, se tornassem tais
opoiov kagw eimi parektov twn qual eu também sou, exceto estas
desmwn toutwn
correntes.
26:30 kai tauta eipontov autou Ac 26:30 E dizendo ele isto,
anesth o basileuv kai o hgemwn levantou-se o rei e o governador e
h te bernikh kai oi
também Berenice, e os que estavam

sugkayhmenoi autoiv
26:31 kai anacwrhsantev
elaloun prov allhlouv
legontev oti ouden yanatou
axion h desmwn prassei o
anyrwpov outov
26:32 agrippav de tw fhstw
efh apolelusyai edunato o
anyrwpov outov ei mh
epekeklhto kaisara
27:1 wv de ekriyh tou apoplein
hmav eiv thn italian paredidoun
ton te paulon kai tinav eterouv
desmwtav ekatontarch onomati
iouliw speirhv sebasthv

assentados com eles.
Ac 26:31 E retirando-se dali,
falavam uns com os outros, dizendo:
Este homem nada faz digno de
morte ou de prisões.
Ac 26:32 E dizia Agripa a Festo:
Bem se podia soltar este homem, se
não houvera apelado para César.

Ac 27:1 E COMO foi determinado
navegarmos nós para a Itália,
entregaram tanto Paulo como alguns
outros prisioneiros, a um Centurião
por nome Júlio, da coorte de
Augusto.
27:2 epibantev de ploiw
Ac 27:2 E havendo nós embarcado
adramutthnw mellontev plein em um navio Adramitino, estando
touv kata thn asian topouv
para navegar pelos lugares ao longo
anhcyhmen ontov sun hmin
da costa da Ásia, zarpamos, estando
aristarcou makedonov
juntamente conosco Aristarco, um
yessalonikewv
Macedônio de Tessalônica.
27:3 th te etera kathcyhmen eiv Ac 27:3 E no dia seguinte
sidwna filanyrwpwv te o
desembarcamos em Sidom; e Júlio
iouliov tw paulw crhsamenov tratando Paulo humanamente, lhe
epetreqen prov touv filouv
permitiu que fosse aos seus amigos,
poreuyenta epimeleiav tucein
para receber o cuidado deles.
27:4 kakeiyen anacyentev
Ac 27:4 E zarpando dali, navegamos
upepleusamen thn kupron dia
abaixo de Chipre, porque os ventos
to touv anemouv einai enantiouv eram contrários.
27:5 to te pelagov to kata thn Ac 27:5 E havendo atravessado o
kilikian kai pamfulian
mar ao longo de Cilícia e Panfília,
diapleusantev kathlyomen eiv chegamos a Mira, da Lícia.
mura thv lukiav
27:6 kakei eurwn o
Ac 27:6 E o centurião achando ali
ekatontarcov ploion
um navio de Alexandria navegando

alexandrinon pleon eiv thn
italian enebibasen hmav eiv
auto
27:7 en ikanaiv de hmeraiv
braduploountev kai moliv
genomenoi kata thn knidon mh
prosewntov hmav tou anemou
upepleusamen thn krhthn kata
salmwnhn
27:8 moliv te paralegomenoi
authn hlyomen eiv topon tina
kaloumenon kalouv limenav w
egguv hn poliv lasaia
27:9 ikanou de cronou
diagenomenou kai ontov hdh
episfalouv tou ploov dia to
kai thn nhsteian hdh
parelhluyenai parhnei o
paulov
27:10 legwn autoiv andrev
yewrw oti meta ubrewv kai
pollhv zhmiav ou monon tou
fortou kai tou ploiou alla kai
twn qucwn hmwn mellein
esesyai ton ploun
27:11 o de ekatontarcov tw
kubernhth kai tw nauklhrw
epeiyeto mallon h toiv upo tou
paulou legomenoiv
27:12 aneuyetou de tou limenov
uparcontov prov
paraceimasian oi pleiouv
eyento boulhn anacyhnai
kakeiyen eipwv dunainto
katanthsantev eiv foinika
paraceimasai limena thv

para Itália, nos fez embarcar nele.

Ac 27:7 E já por muitos dias
navegando
vagarosamente,
e
havendo chegado com dificuldade
defronte a Cnido, não nos
permitindo o vento, navegamos
abaixo de Creta, defronte a
Salmone;
Ac 27:8 E a costeando com
dificuldade, chegamos a um certo
lugar, chamado Bons Portos, perto
do qual estava a cidade de Laseia.
Ac 27:9 E havendo passado muito
tempo, e sendo já perigosa a
navegação, por causa de também o
jejum já ter passado, Paulo os
admoestava,
Ac 27:10 dizendo-lhes: Varões, eu
percebo que a navegação está para
ser com desastre e muita perda, não
somente da carga e do navio, mas
também das nossas vidas.
Ac 27:11 Porém o centurião estava
muito mais confiante no piloto e no
dono do navio, do que nas coisas
faladas por Paulo.
Ac 27:12 E sendo aquele porto
incômodo para invernar, a maioria
aconselhou zarpar também dali, se
de alguma maneira pudessem,
chegando a Fênix, que é um porto
de Creta olhando para o lado do
vento sudeste e para o lado do vento

krhthv bleponta kata liba kai
kata cwron
27:13 upopneusantov de notou
doxantev thv proyesewv
kekrathkenai arantev asson
parelegonto thn krhthn

nordeste, invernar ali.

Ac 27:13 E soprando brandamente o
vento sul, supondo eles terem obtido
o propósito, havendo levantado
âncora, foram costeando bem de
perto ao longo de Creta.
27:14 met ou polu de ebalen kat Ac 27:14 Porém não muito depois,
authv anemov tufwnikov o
caiu nela um vento tempestuoso,
kaloumenov eurokludwn
chamado Euroaquilão;
27:15 sunarpasyentov de tou
Ac 27:15 E sendo o navio
ploiou kai mh dunamenou
arrebatado por ele, e não podendo
antofyalmein tw anemw
trazer a proa contra o vento, dando
epidontev eferomeya
de mão a tudo, nós éramos
carregados à deriva.
27:16 nhsion de ti
Ac 27:16 E correndo abaixo de uma
upodramontev kaloumenon
certa pequena ilha, chamada Clauda,
klaudhn moliv iscusamen
apenas com dificuldade pudemos
perikrateiv genesyai thv
nos tornar controladores do bote.
skafhv
27:17 hn arantev bohyeiaiv
Ac 27:17 O qual havendo levantado,
ecrwnto upozwnnuntev to
eles usaram de todos os meios de
ploion foboumenoi te mh eiv thn socorro, cingindo o navio; e
surtin ekpeswsin calasantev temendo para não caírem dentro da
to skeuov outwv eferonto
Sirte, amainadas as velas, assim
foram carregados à deriva.
27:18 sfodrwv de ceimazomenwn Ac 27:18 Mas sendo nós
hmwn th exhv ekbolhn epoiounto violentamente açoitados por uma
tempestade, no dia seguinte eles
faziam um alivio da carga do navio.
27:19 kai th trith autoceirev
Ac 27:19 E ao terceiro dia, com
thn skeuhn tou ploiou
nossas próprias mãos, nós lançamos
erriqamen
fora o equipamento do navio.
27:20 mhte de hliou mhte
Ac 27:20 E não aparecendo sol nem
astrwn epifainontwn epi
estrelas já muitos dias, e caindo
pleionav hmerav ceimwnov te
sobre nós uma não pequena

ouk oligou epikeimenou loipon
perihreito pasa elpiv tou
swzesyai hmav
27:21 pollhv de asitiav
uparcoushv tote stayeiv o
paulov en mesw autwn eipen
edei men w andrev
peiyarchsantav moi mh
anagesyai apo thv krhthv
kerdhsai te thn ubrin tauthn
kai thn zhmian
27:22 kai ta nun parainw umav
euyumein apobolh gar quchv
oudemia estai ex umwn plhn tou
ploiou
27:23 paresth gar moi th nukti
tauth aggelov tou yeou ou eimi
w kai latreuw
27:24 legwn mh fobou paule
kaisari se dei parasthnai kai
idou kecaristai soi o yeov
pantav touv pleontav meta sou
27:25 dio euyumeite andrev
pisteuw gar tw yew oti outwv
estai kay on tropon lelalhtai
moi
27:26 eiv nhson de tina dei hmav
ekpesein
27:27 wv de tessareskaidekath
nux egeneto diaferomenwn hmwn
en tw adria kata meson thv
nuktov upenooun oi nautai
prosagein tina autoiv cwran
27:28 kai bolisantev euron

tempestade, dali em diante estava
tirada toda esperança de nós sermos
salvos.
Ac 27:21 E estando todos por longo
tempo sem comer, então pondo-se
Paulo em pé no meio deles, disse:
Na verdade vos convinha, ó varões,
havendo-me ouvido, não zarpardes
de Creta, e assim, não somente
haverdes evitado este sofrimento
como esta perda.
Ac 27:22 Mas agora vos admoesto a
serdes de bom ânimo, porque
nenhuma perda de vida haverá
dentre vós, mas somente do navio.
Ac 27:23 Porque esta mesma noite
esteve comigo um anjo do Deus, de
quem eu sou e a quem eu sirvo.
Ac 27:24 Dizendo: Paulo, não
temas; importa tu seres apresentado
diante de César; e eis que Deus tem
concedido a ti, todos aqueles que
estão navegando contigo.
Ac 27:25 Portanto, ó varões, tende
bom ânimo; porque eu creio em
Deus que assim será conforme a
maneira que tem sido dita a mim.
Ac 27:26 Contudo é necessário
cairmos numa certa ilha.
Ac 27:27 E quando chegou a décima
quarta noite, sendo nós impelidos de
um lado para o outro no mar
Adriático, por volta da meia noite os
marinheiros suspeitavam alguma
terra aproximar-se deles;
Ac 27:28 E lançando o prumo,

orguiav eikosi bracu de
diasthsantev kai palin
bolisantev euron orguiav
dekapente
27:29 foboumenoi te mhpwv eiv
traceiv topouv ekpeswmen ek
prumnhv riqantev agkurav
tessarav huconto hmeran
genesyai
27:30 twn de nautwn zhtountwn
fugein ek tou ploiou kai
calasantwn thn skafhn eiv thn
yalassan profasei wv ek
prwrav mellontwn agkurav
ekteinein
27:31 eipen o paulov tw
ekatontarch kai toiv
stratiwtaiv ean mh outoi
meinwsin en tw ploiw umeiv
swyhnai ou dunasye
27:32 tote oi stratiwtai
apekoqan ta scoinia thv
skafhv kai eiasan authn
ekpesein
27:33 acri de ou emellen hmera
ginesyai parekalei o paulov
apantav metalabein trofhv
legwn tessareskaidekathn
shmeron hmeran prosdokwntev
asitoi diateleite mhden
proslabomenoi
27:34 dio parakalw umav
proslabein trofhv touto gar
prov thv umeterav swthriav
uparcei oudenov gar umwn yrix
ek thv kefalhv peseitai
27:35 eipwn de tauta kai labwn

acharam vinte braças; e passando
um pouco mais adiante, lançando
novamente o prumo, acharam
quinze braças;
Ac 27:29 E temendo que caíssem
em lugares rochosos, havendo
lançado quatro âncoras da popa,
desejavam vir o dia.
Ac 27:30 Porém os marinheiros,
procurando fugir do navio, e
abaixando o bote ao mar, a pretexto
como estando para lançar as âncoras
da proa,
Ac 27:31 Disse Paulo ao centurião e
aos soldados: Se estes não
permanecerem no navio, vós não
podereis ser salvos.
Ac 27:32 Então os soldados
cortaram os cabos do bote, e o
deixaram cair.
Ac 27:33 E até que o dia estava para
chegar, Paulo exortava a todos para
participarem de alimento, dizendo:
Este dia é o décimo quarto dia, em
que esperando, vós permaneceis
sem comer, nada havendo provado.
Ac 27:34 Portanto eu vos exorto a
receberdes algum alimento, pois isto
é para a vossa saúde; porque nem
um cabelo cairá da cabeça de
nenhum de vós.
Ac 27:35 E havendo dito isto e

arton eucaristhsen tw yew
enwpion pantwn kai klasav
hrxato esyiein
27:36 euyumoi de genomenoi
pantev kai autoi proselabonto
trofhv
27:37 hmen de en tw ploiw ai
pasai qucai diakosiai
ebdomhkontaex
27:38 koresyentev de trofhv
ekoufizon to ploion
ekballomenoi ton siton eiv thn
yalassan
27:39 ote de hmera egeneto thn
ghn ouk epeginwskon kolpon de
tina katenooun econta aigialon
eiv on ebouleusanto ei dunainto
exwsai to ploion
27:40 kai tav agkurav
perielontev eiwn eiv thn
yalassan ama anentev tav
zeukthriav twn phdaliwn kai
eparantev ton artemona th
pneoush kateicon eiv ton
aigialon
27:41 peripesontev de eiv topon
diyalasson epwkeilan thn naun
kai h men prwra ereisasa
emeinen asaleutov h de prumna
elueto upo thv biav twn
kumatwn
27:42 twn de stratiwtwn boulh
egeneto ina touv desmwtav
apokteinwsin mh tiv
ekkolumbhsav diafugoi
27:43 o de ekatontarcov

tomando o pão, deu graças a Deus
na presença de todos, e partindo-o
começou a comer.
Ac 27:36 E havendo já todos se
tornado de bom ânimo, eles mesmos
também receberam alimento.
Ac 27:37 E éramos no navio ao
todo, duzentas e setenta e seis
almas.
Ac 27:38 E havendo-se eles
saciados com o alimento, aliviavam
o navio, lançando o trigo ao mar.
Ac 27:39 E quando foi dia, eles não
reconheciam a terra; mas percebiam
uma certa enseada tendo uma praia,
na qual propuseram, se pudessem,
lançar o navio.
Ac 27:40 E levantando as âncoras, o
deixavam ao mar, ao mesmo tempo
soltando as amarras dos lemes, e
alçando a vela principal ao vento,
dirigiam-se para a praia.

Ac 27:41 Dando porém num lugar
onde dois mares se encontram,
encalharam ali o navio; e a proa
havendo-se fixado, permaneceu
imóvel, mas a popa era quebrada
pela violência das ondas.
Ac 27:42 Então o conselho dos
soldados foi que matassem os
prisioneiros, para que nenhum
fugisse nadando para fora.
Ac 27:43 Mas o centurião querendo

boulomenov diaswsai ton
paulon ekwlusen autouv tou
boulhmatov ekeleusen te touv
dunamenouv kolumban
aporriqantav prwtouv epi thn
ghn exienai
27:44 kai touv loipouv ouv men
epi sanisin ouv de epi tinwn twn
apo tou ploiou kai outwv
egeneto pantav diaswyhnai epi
thn ghn
28:1 kai diaswyentev tote
epegnwsan oti melith h nhsov
kaleitai
28:2 oi de barbaroi pareicon ou
thn tucousan filanyrwpian
hmin anaqantev gar puran
proselabonto pantav hmav dia
ton ueton ton efestwta kai dia
to qucov
28:3 sustreqantov de tou
paulou fruganwn plhyov kai
epiyentov epi thn puran ecidna
ek thv yermhv exelyousa
kayhqen thv ceirov autou
28:4 wv de eidon oi barbaroi
kremamenon to yhrion ek thv
ceirov autou elegon prov
allhlouv pantwv foneuv estin
o anyrwpov outov on
diaswyenta ek thv yalasshv h
dikh zhn ouk eiasen
28:5 o men oun apotinaxav to
yhrion eiv to pur epayen ouden
kakon
28:6 oi de prosedokwn auton
mellein pimprasyai h

salvar Paulo, os impediu deste
intento, e ordenou àqueles podendo
nadar, lançando-se fora primeiro,
saírem para a terra;

Ac 27:44 E os demais na verdade,
alguns sobre tábuas e outros sobre
algumas coisas do navio. E assim
aconteceu todos serem trazidos a
salvo sobre a terra.
Ac 28:1 E HAVENDO escapado,
então souberam que a ilha é
chamada Malta.
Ac 28:2 E os bárbaros mostravam
para conosco de não pouca
humanidade, porque acendendo um
fogueira, nos recolheram a todos,
por causa da chuva que sobrevinha,
e por causa do frio.
Ac 28:3 E havendo Paulo ajuntado
uma quantidade de gravetos, e posto
sobre o fogo, uma víbora saindo do
calor, acometeu a sua mão.
Ac 28:4 E quando os bárbaros
viram,
o
animal
venenoso
dependurado desde a sua mão,
diziam uns aos outros: Certamente
este homem é um homicida, o qual,
havendo escapado do mar, a justiça
não permitiu viver;
Ac 28:5 Porem na verdade
sacudindo ele o animal dentro do
fogo, não sofreu nenhum mal.
Ac 28:6 Porém eles esperavam estar
ele prestes para inchar ou cair morto

katapiptein afnw nekron epi
polu de autwn prosdokwntwn
kai yewrountwn mhden atopon
eiv auton ginomenon
metaballomenoi elegon yeon
auton einai
28:7 en de toiv peri ton topon
ekeinon uphrcen cwria tw
prwtw thv nhsou onomati
popliw ov anadexamenov hmav
treiv hmerav filofronwv
exenisen
28:8 egeneto de ton patera tou
popliou puretoiv kai
dusenteria sunecomenon
katakeisyai prov on o paulov
eiselywn kai proseuxamenov
epiyeiv tav ceirav autw iasato
auton
28:9 toutou oun genomenou kai
oi loipoi oi econtev asyeneiav
en th nhsw proshrconto kai
eyerapeuonto
28:10 oi kai pollaiv timaiv
etimhsan hmav kai anagomenoiv
epeyento ta prov thn creian

28:11 meta de treiv mhnav
anhcyhmen en ploiw
parakeceimakoti en th nhsw
alexandrinw parashmw
dioskouroiv
28:12 kai katacyentev eiv
surakousav epemeinamen
hmerav treiv
28:13 oyen perielyontev

de repente; mas, estando eles
esperando muito tempo e vendo que
nenhum incômodo lhe sobrevinha,
mudando eles de parecer, diziam ser
ele um Deus.
Ac 28:7 E nas vizinhanças daquele
lugar havia uns campos de
propriedade do principal da ilha,
por nome Públio, o qual, nos
recebendo amigavelmente, nos
hospedou por três dias.
Ac 28:8 E aconteceu estar o pai de
Públio de cama sendo oprimido de
febres e disenteria; a quem Paulo
indo ver e havendo orado, impondo
as mãos sobre ele, o curou.

Ac 28:9 Portanto sendo feito isto,
vieram também os demais que na
ilha tinham enfermidades, e eram
curados;
Ac 28:10 Os quais também nos
honraram com muitas honras, e
havendo de navegar, nos proveram
das coisas para as nossas
necessidades.
Ac 28:11 E três meses depois,
partimos em um navio Alexandrino
que invernara na ilha, com a
insígnia Castor e Pólux.
Ac 28:12 E desembarcando em
Siracusa, ficamos ali três dias.
Ac 28:13 De onde, costeando ao

kathnthsamen eiv rhgion kai
meta mian hmeran epigenomenou
notou deuteraioi hlyomen eiv
potiolouv
28:14 ou eurontev adelfouv
pareklhyhmen ep autoiv
epimeinai hmerav epta kai
outwv eiv thn rwmhn hlyomen
28:15 kakeiyen oi adelfoi
akousantev ta peri hmwn
exhlyon eiv apanthsin hmin
acriv appiou forou kai triwn
tabernwn ouv idwn o paulov
eucaristhsav tw yew elaben
yarsov
28:16 ote de hlyomen eiv rwmhn
o ekatontarcov paredwken
touv desmiouv tw
stratopedarch tw de paulw
epetraph menein kay eauton sun
tw fulassonti auton stratiwth
28:17 egeneto de meta hmerav
treiv sugkalesasyai ton
paulon touv ontav twn
ioudaiwn prwtouv sunelyontwn
de autwn elegen prov autouv
andrev adelfoi egw ouden
enantion poihsav tw law h toiv
eyesin toiv patrwoiv desmiov ex
ierosolumwn paredoyhn eiv tav
ceirav twn rwmaiwn
28:18 oitinev anakrinantev me
eboulonto apolusai dia to
mhdemian aitian yanatou
uparcein en emoi
28:19 antilegontwn de twn
ioudaiwn hnagkasyhn

redor chegamos a Régio; e depois de
um dia vindo um vento sul, no
segundo dia chegamos a Potéoli;
Ac 28:14 Onde, havendo nós achado
alguns irmãos, fomos chamados a
permanecer com eles por sete dias.
E assim fomos para Roma.
Ac 28:15 E de lá, ouvindo os irmãos
notícias a respeito de nós, nos
saíram ao encontro até a praça de
Ápio e às Três Tavernas; aos quais
Paulo, havendo visto, dando graças
a Deus, tomou ânimo.
Ac 28:16 E quando chegamos a
Roma, o centurião entregou os
prisioneiros ao capitão da guarda;
mas foi permitido a Paulo morar por
si mesmo, com o soldado o
guardando.
Ac 28:17 E aconteceu de três dias
depois, Paulo convocar os que eram
os principais dos judeus; e havendo
eles se ajuntado, disse-lhes: Varões
irmãos, eu nada havendo feito
contra o povo, ou contra os
costumes paternos, como um
prisioneiro de Jerusalém, fui
entregue para as mãos dos romanos.
Ac 28:18 Os quais, havendo-me
examinado, queriam soltar-me, por
não haver em mim nenhuma
acusação de morte.
Ac 28:19 Porém os judeus
contradizendo isto, eu fui compelido

epikalesasyai kaisara ouc wv
tou eynouv mou ecwn ti
kathgorhsai
28:20 dia tauthn oun thn aitian
parekalesa umav idein kai
proslalhsai eneken gar thv
elpidov tou israhl thn alusin
tauthn perikeimai
28:21 oi de prov auton eipon
hmeiv oute grammata peri sou
edexameya apo thv ioudaiav
oute paragenomenov tiv twn
adelfwn aphggeilen h elalhsen
ti peri sou ponhron
28:22 axioumen de para sou
akousai a froneiv peri men gar
thv airesewv tauthv gnwston
estin hmin oti pantacou
antilegetai
28:23 taxamenoi de autw hmeran
hkon prov auton eiv thn xenian
pleionev oiv exetiyeto
diamarturomenov thn basileian
tou yeou peiywn te autouv ta
peri tou ihsou apo te tou nomou
mwsewv kai twn profhtwn apo
prwi ewv esperav
28:24 kai oi men epeiyonto toiv
legomenoiv oi de hpistoun

a apelar para César; como não
tendo, nada para acusar a minha
nação.
Ac 28:20 Portanto, por esta causa
vos chamei, para vos ver e falar;
porque pela esperança de Israel
tenho esta corrente ao redor.

Ac 28:21 Porém eles lhe disseram:
Nós não recebemos cartas da Judeia
a respeito de ti, nem algum dos
irmãos havendo chegado aqui,
relatou ou disse algum mal acerca
de ti.
Ac 28:22 No entanto, pensamos ser
bom ouvir de ti o que tu pensas;
porque, quanto a esta seita, na
verdade, nos é notório que em todo
lugar ela é contradita.
Ac 28:23 E havendo-lhe assinalado
um dia, muitos vinham a ele à sua
pousada; aos quais, desde a manhã
até à tarde, expunha testificando
plenamente o Reino de Deus, e
persuadindo-os às coisas a respeito
de Jesus, tanto pela lei de Moisés
como pelos profetas.
Ac 28:24 E alguns na verdade criam
nas coisas ditas; mas outros não
criam.
28:25 asumfwnoi de ontev prov Ac 28:25 E sendo discordantes uns
allhlouv apeluonto eipontov
com os outros, partiram, havendo
tou paulou rhma en oti kalwv Paulo dito uma palavra: Bem que
to pneuma to agion elalhsen
falou o Espírito Santo aos nossos
dia hsaiou tou profhtou prov pais pelo profeta Isaías,
touv paterav hmwn
28:26 legon poreuyhti prov ton Ac 28:26 dizendo: Vai a este povo,

laon touton kai eipe akoh
akousete kai ou mh sunhte kai
blepontev bleqete kai ou mh
idhte
28:27 epacunyh gar h kardia
tou laou toutou kai toiv wsin
barewv hkousan kai touv
ofyalmouv autwn ekammusan
mhpote idwsin toiv ofyalmoiv
kai toiv wsin akouswsin kai th
kardia sunwsin kai
epistreqwsin kai iaswmai
autouv
28:28 gnwston oun estw umin oti
toiv eynesin apestalh to
swthrion tou yeou autoi kai
akousontai
28:29 kai tauta autou eipontov
aphlyon oi ioudaioi pollhn
econtev en eautoiv suzhthsin
28:30 emeinen de o paulov
dietian olhn en idiw misywmati
kai apedeceto pantav touv
eisporeuomenouv prov auton
28:31 khrusswn thn basileian
tou yeou kai didaskwn ta peri
tou kuriou ihsou cristou meta
pashv parrhsiav akwlutwv

e dize: De ouvido ouvireis, e de
maneira nenhuma entendereis; e
vendo vereis, e de maneira nenhuma
percebereis;
Ac 28:27 Porque o coração deste
povo foi engrossado, e ouviram
pesadamente com os ouvidos, e
fecharam os seus olhos para que
nunca vejam com os olhos, nem
ouçam com os ouvidos, nem
entendam com o coração, e se
convertam, e eu os cure.
Ac 28:28 Portanto seja-vos notório,
que esta salvação de Deus foi
enviada aos gentios, e eles a
ouvirão.
Ac 28:29 E havendo ele dito isto, os
judeus partiram, tendo grande
contenda entre si.
Ac 28:30 E Paulo ficou dois anos
inteiros em sua própria habitação
alugada, e recebia a todos os que
vinham a ele,
Ac 28:31 Pregando o Reino de
Deus, e ensinando com toda
liberdade as coisas concernentes ao
Senhor
Jesus
Cristo,
sem
impedimento algum.

