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6 Disse Pedro: 'Não tenho
prata nem ouro, mas o que

tenho, isto lhe dou. Em
nome de Jesus Cristo, o 

nazareno, ande'.



11 Apegando-se o mendigo
a Pedro e João, todo o 

povo ficou maravilhado e 
correu até eles, ao lugar

chamado pórtico de 
Salomão.





16 Pela fé no nome de Jesus, 
o Nome curou este homem

que vocês vêem e conhecem. 
A fé que vem por meio dele 
lhe deu esta saúde perfeita, 

como todos podem ver.
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6 Disse Pedro: 'Não tenho
prata nem ouro, mas o que

tenho, isto lhe dou. Em
nome de Jesus Cristo, o 

nazareno, ande'.



13 O Deus de Abraão, de Isaque
e de Jacó, o Deus dos nossos
antepassados, glorificou seu
servo Jesus, a quem vocês

entregaram para ser morto e 
negaram perante Pilatos, embora

ele tivesse decidido soltá-lo.



Ela dará à luz um filho, 
e você deverá dar-lhe o 
nome de Jesus, porque
ele salvará o seu povo

dos seus pecados”.
Mt 1.21
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6 Disse Pedro: 'Não tenho
prata nem ouro, mas o que

tenho, isto lhe dou. Em
nome de Jesus Cristo, o 

nazareno, ande'.



18 Mas foi assim que Deus 
cumpriu o que tinha
predito por todos os

profetas, dizendo que o 
seu Cristo haveria de 

sofrer.



Foi desprezado e rejeitado pelos
homens, um homem de dores e 
experimentado no sofrimento. 

Como alguém de quem os
homens escondem o rosto, foi

desprezado, e nós não o 
tínhamos em estima.  

Is 53.3



Certamente ele tomou sobre
si as nossas enfermidades e 

sobre si levou as nossas
doenças; contudo nós o 

consideramos castigado por
Deus, por Deus atingido e 

afligido.  Is 53.4



Mas ele foi transpassado por
causa das nossas

transgressões, foi esmagado por
causa de nossas iniqüidades; o 

castigo que nos trouxe paz
estava sobre ele, e pelas suas

feridas fomos curados. 
Is 53.5
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6 Disse Pedro: 'Não tenho
prata nem ouro, mas o que

tenho, isto lhe dou. Em
nome de Jesus Cristo, o 

nazareno, ande'.



e foi viver numa cidade
chamada Nazaré. Assim

cumpriu-se o que fora dito
pelos profetas: “Ele será

chamado nazareno”.
Mt 1.23
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13 O Deus de Abraão, de Isaque e 
de Jacó, o Deus dos nossos

antepassados, glorificou seu servo
Jesus, a quem vocês entregaram
para ser morto e negaram perante

Pilatos, embora ele tivesse decidido
soltá-lo.



Tendo Deus ressuscitado o 
seu Servo, enviou-o

primeiramente a vocês, para
abençoá-los, convertendo

cada um de vocês das suas
maldades”.

At 3.26



Vejam, o meu servo 
agirá com sabedoria; 
será engrandecido, 

elevado e muitíssimo
exaltado.

Is 52.13 



8 Com julgamento opressivo ele
foi levado. E quem pode falar
dos seus descendentes? Pois
ele foi eliminado da terra dos 

viventes; por causa da
transgressão do meu povo ele

foi golpeado. Is 53



9 Foi-lhe dado um túmulo com 
os ímpios, e com os ricos em

sua morte, embora não
tivesse cometido nenhuma

violência nem houvesse
nenhuma mentira em sua

boca. Is 53



10 Contudo, foi da vontade do 
SENHOR esmagá-lo e fazê-lo 

sofrer, e, embora o SENHOR tenha
feito da vida dele uma oferta pela

culpa, ele verá sua prole e 
prolongará seus dias, e a vontade
do SENHOR prosperará em sua

mão. Is 53



assim como o Filho do 
homem que não veio para

ser servido, mas para
servir e dar a sua vida em

resgate por muitos”.
Mt 20.28



13 O Deus de Abraão, de Isaque e 
de Jacó, o Deus dos nossos

antepassados, glorificou seu servo
Jesus, a quem vocês entregaram
para ser morto e negaram perante

Pilatos, embora ele tivesse
decidido soltá-lo.
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14 Vocês negaram
publicamente o Santo e 

Justo e pediram que
lhes fosse libertado um 

assassino. 



porque tu não me 
abandonarás no sepulcro, 
nem permitirás que o teu

santo sofra decomposição. 

Sl 16.10 



Estando Pilatos sentado no 
tribunal, sua esposa lhe

enviou esta mensagem: “Não
se envolva com este

inocente, porque hoje, em
sonho, sofri muito por causa
dele”.                         Mt 27.19



O centurião, vendo o que
havia acontecido, louvou a 

Deus, dizendo: 
“Certamente este homem

era justo”.       
Lc 23.47
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15 Vocês mataram o 
autor da vida, mas

Deus o ressuscitou dos 
mortos. E nós somos
testemunhas disso.



16 Pela fé no nome de Jesus, 
o Nome curou este homem

que vocês vêem e conhecem. 
A fé que vem por meio dele 
lhe deu esta saúde perfeita, 

como todos podem ver.



17 Agora, irmãos, eu
sei que vocês agiram
por ignorância, bem
como seus líderes.
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