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Mas o Conselheiro, o 
Espírito Santo, que o Pai 

enviará em meu nome, lhes 
ensinará todas as coisas e 

lhes fará lembrar tudo o que 
eu lhes disse. 
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22 “Israelitas, ouçam estas 
palavras: Jesus de Nazaré foi 
aprovado por Deus diante de 
vocês por meio de milagres, 
maravilhas e sinais, que Deus fez 
entre vocês por intermédio dele, 
como vocês mesmos sabem. 
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Então os chefes dos sacerdotes 
e os fariseus convocaram uma 

reunião do Sinédrio. “O que 
estamos fazendo?”, perguntaram 

eles. “Aí está esse homem 
realizando muitos sinais 

miraculosos. . �� �����



23 Este homem lhes foi entregue 
por propósito determinado e pré-
conhecimento de Deus; e vocês, 

com a ajuda de homens 
perversos, o mataram, pregando-

o na cruz. 
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Mas Deus o ressuscitou 
dos mortos, rompendo os 

laços da morte, porque era 
impossível que a morte o 

retivesse. 
�� ����



E lhes disse: “Está
escrito que o Cristo 
haveria de sofrer e 

ressuscitar dos mortos 
no terceiro dia, . 

�� ����	



���������� ����������������������������������������������������������������������������������������

���������� ��!���������"�

#���������  ��� �����!���



25 A respeito dele, disse 
Davi: Eu sempre via o 
Senhor diante de mim. 

Porque ele está à minha 
direita, não serei abalado. 
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26 Por isso o meu coração 
está alegre e a minha 

língua se regozija; meu 
corpo também 

permanecerá em 
esperança, �� �



27 porque tu não me 
abandonarás no sepulcro, nem 
permitirás que o teu Santo sofra 
decomposição. 28 Tu me fizeste 
conhecer os caminhos da vida e 
me encherás de alegria na tua 

presença’. �� �



29 “Irmãos, posso dizer-lhes 
com franqueza que o 

patriarca Davi morreu e foi 
sepultado, e o seu túmulo 
está entre nós até o dia de 

hoje. 
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30 Mas ele era profeta e 
sabia que Deus lhe havia 
prometido sob juramento 

que colocaria um dos seus 
descendentes em seu 

trono. �� �



31 Prevendo isto, falou da 
ressurreição do Cristo, 

que não foi abandonado 
no sepulcro e cujo corpo 

não sofreu decomposição. 
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32 Deus ressuscitou este 
Jesus, e todos nós 

somos testemunhas 
desse fato. 
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33 Exaltado à direita de 
Deus, ele recebeu do Pai 

o Espírito Santo prometido 
e derramou o que vocês 
agora vêem e ouvem. 
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34 Pois Davi não subiu ao céu, 
mas ele mesmo declarou: ‘O 
Senhor disse ao meu Senhor: 

Assenta-te à minha direita 
35 até que eu ponha os teus 

inimigos como estrado para os 
teus pés’. �� �



36 “Portanto, que todo 
Israel fique certo disto: 

Este Jesus, a quem vocês 
crucificaram, Deus o fez 

Senhor e Cristo”.
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37 Quando ouviram isto, os 
seus corações ficaram aflitos, 
e eles perguntaram a Pedro 

e aos outros apóstolos: 
“Irmãos, que faremos?”



38 Pedro respondeu: 
“Arrependam-se, e cada um 
de vocês seja batizado em 
nome de Jesus Cristo, para 
perdão dos seus pecados, e 
receberão o dom do Espírito 

Santo. �� �



39 Pois a promessa é para 
vocês, para os seus filhos e 

para todos os que estão 
longe, para todos quantos o 

Senhor nosso Deus chamar”.  
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40 Com muitas outras 
palavras os advertia e 

insistia com eles: “Salvem-
se desta geração 

corrompida
�� �



41 Os que aceitaram a sua 
mensagem foram 

batizados, e naquele dia 
houve um acréscimo de 

cerca de três mil pessoas. 
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41 Os que aceitaram a sua 
mensagem foram 

batizados, e naquele dia 
houve um acréscimo de 

cerca de três mil pessoas. 
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40 Com muitas outras 
palavras deu 

testemunho e exortava-
os, dizendo: Salvai-vos 
desta geração perversa.
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3 Pois o que primeiramente 
recebi, também lhes 

transmiti: que Cristo morreu 
pelos nossos pecados, 
segundo as Escrituras, 
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4 foi sepultado e 
ressuscitou ao terceiro dia, 
segundo as Escrituras, 5 e 
apareceu a Pedro e depois 

aos Doze. 
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