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Outras passagens 6 

1. Mas vós dizeis: Aquele que disser a seu pai ou a sua mãe: aquilo com que eu vos poderia assistir, já 

ofereci a Deus, esse já não é obrigado a socorrer de outro modo a seus pais. Assim, por causa de 

vossa tradição, anulais a palavra de Deus. Hipócritas! É bem de vós que fala o profeta Isaías: 

Este povo somente me honra com os lábios; seu coração, porém, está longe de mim. Vão é o 

culto que me prestam, porque ensinam preceitos(regras) que só vêm dos homens. Mateus15,5. 
 

2. Disse-lhes Jesus: E vós quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho de 

Deus vivo! Jesus então lhe disse: Feliz és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o 

sangue que te revelou isto, mas meu Pai que está nos céus. Mateus 16, 15. 
 

3. Pois como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também deu ao Filho o ter a vida em si mesmo, e 

lhe conferiu o poder de julgar, porque é o Filho do Homem. Não vos maravilheis disso, porque 

vem a hora em que todos os que se acham nos sepulcros sairão deles ao som de sua voz: João 5, 26. 
 

4. ...com grande indignação dos príncipes dos sacerdotes(líderes religiosos) e dos escribas(doutores 

da lei) que assistiam a seus milagres e ouviam os meninos gritar no templo: Hosana(louvor) ao 

filho de Davi! Disseram-lhe eles: Ouves o que dizem eles? Perfeitamente, respondeu-lhes Jesus. 

Nunca lestes estas palavras: Da boca dos meninos e das crianças de peito tirastes o vosso louvor? 

Mateus 21, 15. 
 

5. Houve por isso divisão entre o povo por causa dele. Alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém 

lhe lançou as mãos. Voltaram os guardas para junto dos príncipes dos sacerdotes(líderes religiosos) 

e fariseus(manipuladores fanáticos da lei), que lhes perguntaram: Por que não o trouxestes? Os 

guardas responderam: Jamais homem algum falou como este homem!... João 7, 43. 
 

6. Mas foi para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei: Odiaram-me sem motivo. 

Quando vier o Paráclito, que vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da Verdade, que procede do 

Pai, ele dará testemunho de mim. Também vós dareis testemunho, porque estais comigo desde o 

princípio. João 15, 25. 
 

7. Quando vier o Paráclito, o Espírito da Verdade, ensinar-vos-á toda a verdade, porque não 

falará por si mesmo, mas dirá o que ouvir, e anunciar-vos-á as coisas que virão. Ele me glorificará, 

porque receberá do que é meu, e vo-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso, disse: 

Há de receber do que é meu, e vo-lo anunciará. João 16, 13. 
 

8. Já não estou no mundo, mas eles estão ainda no mundo; eu, porém, vou para junto de ti. Pai santo, 

guarda-os em teu nome, que me encarregaste de fazer conhecer, a fim de que sejam um como nós. 

Enquanto eu estava com eles, eu os guardava em teu nome, que me incumbiste de fazer conhecido. 

Conservei os que me deste, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se 

cumprisse a Escritura. Mas, agora, vou para junto de ti. Dirijo-te esta oração enquanto estou no 

mundo para que eles tenham a plenitude da minha alegria. João17,11. 
 

9. Quando Jesus terminou o discurso, a multidão ficou impressionada com a sua doutrina. Com efeito, 

ele a ensinava como quem tinha autoridade e não como os seus escribas(doutores da lei). 

Mateus 7, 28. 
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10. Compreendestes tudo isto? Sim, Senhor, responderam eles. Por isso, todo escriba(doutor da lei) 

instruído nas coisas do Reino dos céus é comparado a um pai de família que tira de seu tesouro 

coisas novas e velhas. Mateus 13, 51. 
 

11. Em seguida, os discípulos o interrogaram: Por que dizem os escribas(doutores da lei) que Elias 

deve voltar primeiro? Jesus respondeu-lhes: Elias, de fato, deve voltar e restabelecer todas as 

coisas. Mas eu vos digo que Elias já veio, mas não o conheceram; antes, fizeram com ele 

quanto quiseram. Do mesmo modo farão sofrer o Filho do Homem. Os discípulos 

compreenderam, então, que ele lhes falava de João Batista. Mateus 17, 10. 
 

12. ...dizendo: Senhor, tem piedade de meu filho, porque é lunático(maluco) e sofre muito: ora cai no 

fogo, ora na água... Já o apresentei a teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Respondeu 

Jesus: Raça incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando hei de aturar-

vos? Trazei-mo. Jesus ameaçou o demônio e este saiu do menino, que ficou curado na mesma 

hora. Então os discípulos lhe perguntaram em particular: Por que não pudemos nós expulsar este 

demônio? Jesus respondeu-lhes: Por causa de vossa falta de fé. Mateus 17, 15. 
 

13. Enquanto isso, Pedro estava sentado no pátio. Aproximou-se dele uma das servas, dizendo: 

Também tu estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou publicamente, nestes termos: Não sei o 

que dizes. Dirigia-se ele para a porta, a fim de sair, quando outra criada o viu e disse aos que lá 

estavam: Este homem também estava com Jesus de Nazaré. Pedro, pela segunda vez, negou com 

juramento: Eu nem conheço tal homem. Pouco depois, os que ali estavam aproximaram-se de 

Pedro e disseram: Sim, tu és daqueles; teu modo de falar te dá a conhecer. Pedro então começou a 

fazer imprecações(maldições), jurando que nem sequer conhecia tal homem. E, neste momento, 

cantou o galo. Pedro recordou-se do que Jesus lhe dissera: Antes que o galo cante, negar-me-

ás três vezes. E saindo, chorou amargamente. Mateus 26, 69. 
 

14. Ao mesmo tempo foram crucificados com ele dois ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. 

Os que passavam o injuriavam(aquilo que é injusto), sacudiam a cabeça e diziam: Tu, que destróis 

o templo e o reconstróis em três dias, salva-te a ti mesmo! Se és o Filho de Deus, desce da cruz! 

Os príncipes dos sacerdotes(líderes religiosos), os escribas(doutores da lei) e os anciãos 

(homens muito velhos) também zombavam(caçoavam por brincadeira) dele: Ele salvou a 

outros e não pode salvar-se a si mesmo! Se é rei de Israel, desça agora da cruz e nós creremos 

nele! Confiou em Deus, Deus o livre agora, se o ama, porque ele disse: Eu sou o Filho de 

Deus! E os ladrões, crucificados com ele, também o ultrajavam(faziam afirmações falsas). 

Desde a hora sexta até a nona, cobriu-se toda a terra de trevas. Próximo da hora nona, Jesus 

exclamou em voz forte: Eli, Eli, lammá sabactáni? - o que quer dizer: Meu Deus, meu Deus, por 

que me abandonaste? A estas palavras, alguns dos que lá estavam diziam: Ele chama por Elias. 

Imediatamente um deles tomou uma esponja, embebeu-a em vinagre e apresentou-lha na ponta de 

uma vara para que bebesse. Os outros diziam: Deixa! Vejamos se Elias virá socorrê-lo. Mt 27, 38. 
 

15. Saindo de suas sepulturas, entraram na Cidade Santa depois da ressurreição de Jesus e apareceram 

a muitas pessoas. O centurião e seus homens que montavam guarda a Jesus, diante do 

estremecimento da terra e de tudo o que se passava, disseram entre si, possuídos de grande temor: 

Verdadeiramente, este homem era Filho de Deus! Havia ali também algumas mulheres que de 

longe olhavam; tinham seguido Jesus desde a Galiléia para o servir. Entre elas se achavam Maria 

Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Mateus 27, 53. 
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