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INTRODUÇÃO: 

 

Há uma campanha para empurrar as novas versões da Bíblia sobre as pessoas. Durante os últimos 100 anos, houve 

uma média de mais de uma nova versão produzida a cada ano. Elas têm surgido, quase exclusivamente, a partir de 

textos corrompidos por verdadeiros hereges. 

A Palavra de Deus tem sido transmitida ao longo dos séculos em muitas línguas, mas principalmente em quatro: 

hebraico, grego Koiné, Latina / Antiga Itálica, e Inglês. Durante os últimos 400 anos a versão Autorizada em Inglês 

(AV) ou Bíblia King James tem dominado todas as outras. Isto, apesar de uma nova versão entrar em cena a cada 

ano. A Bíblia King James, juntamente com os grandes avivamentos e almas salvas através dela é um sinal da 

bênção de Deus sobre ela! Um homem sábio disse da AV: "Se ela não está quebrada, não a conserte!" 

Deus fez da Igreja o repositório de Sua Palavra e nos ordenou "... a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos 

santos.". (Judas 3; cf. Ef 4: 5.). Muitas igrejas batistas tornaram-se relaxadas e não conseguem ver a necessidade de 

cumprir as suas responsabilidades nesta matéria. Este artigo e gráfico abaixo é fornecida num esforço de ajudar a 

lembrar a qualquer um que queira ouvir. 



 

 

 

 

 

Manuscritos Originais 
Aproximadamente 55 dC-95 dC 

João 16:13-15. Lucas 21:33 
1 João 5:7 

 

Corrupções Gnósticas Iniciais 
2 Coríntios 2:17, 1 João 4:1-3 

 

Mais corrupções gnósticas e arianas 
de Orígenes (Origen) Adamatius 
(185-254 dC) de Alexandria, Egito. 

O primeiro “Cristão” Pontífice Máximo, 
Constantino (272-337dC), fez com que 
seu conselheiro eclesiástico, Eusébio 
(263-339dC), produzisse 50 cópias da 
Bíblia. Eusébio, sendo um seguidor de 
Orígenes, escolheu, para as cópias, o 
seu texto corrompido. 

Códice Vaticanus, uma cópia de um 
dos 50 manuscritos corrompidos de 
Eusébio, foi descoberto na biblioteca 
do Papa em 1481. O Vaticanus estava 
disponível aos tradutores da KJV, 
porém foi rejeitado. 

Em 1881 os arqui-hereges, Brooke Foss 
Westcott e Fenton John Anthony Hort, 
publicaram seu Testamento Grego 
baseado no Vaticanus e em outro 
manuscrito alexandrino / romano, o 
Sinaítico.   

A Igreja em Antioquia 
enviou missionários ao 
norte da Itália, os quais 
traduziram a versão 
itálica em 157dC. 

A Igreja de Antioquia 
traduziu a Palavra para o 
siríaco ( a Peshita) em 150dC 

NOTA: “Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos 
tenho mandado; e eis que eu estou convosco todos os 
dias, até a consumação dos séculos. Amém” (Mt 28:20) 
...na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e 
firmeza da verdade. (1 Tm 3:15) 

As traduções das igrejas valdenses do 
norte da Itália foram também 
consultadas pelos tradutores da KJV. 

O Novo Testamento 
Grego de Erasmo 1516. 

A revisão da Bíblia de Matthew, por Coverdale, 
chamada a Grande Bíblia (impressa por 
Whitchurch) 1539. 

Bíblia de Genebra 

1560. 

Bíblia dos Bispos 

1568 

Mais de 100 outras 
traduções em inglês são 
baseadas nas corrupções 
de Orígenes, Eusébio e 
Westcott-Hort. 

A versão autorizada KJV continua a resistir ao teste do tempo. 

 



A PROMESSA DE DEUS E A COMISSÃO PARA A IGREJA: 

 

"Jo 16:13-15 13Mas, quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade; porque não falará 

de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. 14Ele me glorificará, porque há de 

receber do que é meu, e vo-lo há de anunciar. 15Tudo quanto o Pai tem é meu; por isso vos disse que há de receber 

do que é meu e vo-lo há de anunciar. 

 

Mt 28:19-20 19Portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do 

Espírito Santo; 20Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado; e eis que eu estou convosco 

todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. 

 

1Tm 3:15 ... como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. 

 

A Igreja é "a coluna e firmeza" da Palavra de Deus. As definições de coluna e firmeza são as seguintes: 

 

1. COLUNA: grego: "stulos" (do grego Strong # 4769): a coluna, suporte, sustentáculo ou apoio. 

 

2. FIRMEZA: grego: "hedraioma" (em grego de Strong # 1477): um esteio, suporte, cinta, apoio. Inglês: Uma 

fundação; Servindo como uma base para a crença; Para fornecer uma justificação; para instruir nos fundamentos; 

Para dedicar-se a estudar ou trabalhar; Para fortalecer ou manter mentalmente ou espiritualmente; Terra Firme 

(Biblicamente simbólico de pessoas Gênesis 2: 7; 1 Coríntios 15: 47-49). 

 

A Igreja como "a coluna e firmeza da verdade" apresenta não só a idéia de posição, mas também de 
responsabilidade. Na Grande Comissão, o Senhor Jesus ordenou à Igreja "guardar todas as coisas que [Ele] tem 
mandado" (Mat. 28:20). A palavra "guardar" aqui é traduzida da palavra grega "tereo" (em grego de Strong # 5083), 
que é mais freqüentemente traduzido por "manter" e também é traduzida como "preservar" e "segurar com firmeza". 

Um pouco antes, no mesmo capítulo "tereo" é traduzida como "guardas", onde ele diz: " E os guardas, com medo 

dele, ficaram muito assombrados, e como mortos." (Mat. 28: 4). A nossa palavra em português "observar" é do latim 
"observo" que significa "manter ou segurar." É claro que a Igreja deve, antes de tudo, vigiar, guardar, e manter "todas 
as coisas que [Jesus] ordenou" (ou seja, toda a Palavra de Deus), e depois seguir o que ela diz. 
 

João 14:15, 21, 23-24: ". Jo 14:15 Se me amais, guardai os meus mandamentos. ...21 Aquele que tem os meus 

mandamentos e os guarda esse é o que me ama; e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, e me 
manifestarei a ele. ...23Jesus respondeu, e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o 

amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. 24Quem não me ama não guarda as minhas palavras; ora, a 
palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou.". 

 

Jo 15:10, 20 Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor; do mesmo modo que eu tenho 

guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. ...20 Lembrai-vos da palavra que vos disse: Não é 

o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós; se guardaram a 

minha palavra, também guardarão a vossa. 
. 

Jo 17:6 Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste; eram teus, e tu mos deste, e guardaram a tua 

palavra. 
 

1Jo 2:3-5  3E nisto sabemos que o conhecemos: se guardarmos os seus mandamentos. 4Aquele que diz: Eu conheço-

o, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. 5Mas qualquer que guarda a sua 

palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado; nisto conhecemos que estamos nele. 

 

1Jo 3:22, 24 E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos, e 
fazemos o que é agradável à sua vista. ...24 E aquele que guarda os seus mandamentos nele está, e ele nele. E nisto 

conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. 
 

1Jo 5:2-3  2Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus 

mandamentos. 3Porque este é o amor de Deus: que guardemos os seus mandamentos; e os seus mandamentos não 

são pesados. 

 

Ap 1:3 Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela 

estão escritas; porque o tempo está próximo. 

 

 



Ap 3:8 Conheço as tuas obras; eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar; tendo pouca 

força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. 
 

Ap 3:10  Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir 

sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. 

 

Ap 12:17 E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam 

os mandamentos de Deus, e têm o testemunho de Jesus Cristo. 
 

Ap 14:12 Aqui está a paciência dos santos; aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. 
 

Ap 22:7, 18-19 Eis que presto venho: Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. ...18 

Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que, se alguém lhes acrescentar 

alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro;19 E, se alguém tirar quaisquer palavras 

do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida, e da cidade santa, e das coisas que estão escritas 

neste livro. 
 
É um fato claro e indiscutível que "o Espírito da verdade" guiou os apóstolos, os membros fundadores da Igreja, em 
"toda a verdade" (João 16:13) e que eles completaram as Escrituras (1 Cor. 13: 8- 10; Apocalipse 22:18; Judas 3). Da 
mesma forma as igrejas locais, através da orientação de "o Espírito da verdade" atestou a inspiração dos escritos dos 
apóstolos e os juntaram. Em seguida, as igrejas, por meio da orientação do "Espírito da verdade",  garantiram a 
transmissão pura da Bíblia para muitas línguas através dos tempos. Elas protegeram a Palavra de Deus através de 
perseguições e em tempos de paz, e continuarão protegendo-a até o arrebatamento, o fim desta era da igreja. O 

Senhor Jesus ordenou que a Igreja "GUARDASSE" (observasse, protegesse) a Sua Palavra e prometeu:  ... eis que 

eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém." (Mat. 28:20). 

Durante os últimos 2.000 anos a atenção para a proteção da Palavra de Deus tem mantido os batistas em 

consonância com a vontade de Deus e nos trouxe de volta quando nos desviamos para erros doutrinários (João 

16:13, 17:17). Mas um grande número de batistas hoje estão ignorando a ordem para guardar todas as coisas e 

caíram nas versões corrompidas das Escrituras. Essa indiferença com a Palavra de Deus resultou em apostasia e 

heresias condenáveis.  

 

O ATAQUE SATANICO SOBRE A IGREJA ATRAVÉS DA BÍBLIA CORROMPIDA: 

 

Gn 3:1-5 1ORA, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o SENHOR Deus tinha feito. E esta 

disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? 2E disse a mulher à serpente: 

Do fruto das árvores do jardim comeremos, 3Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não 

comereis dele, nem nele tocareis para que não morrais. 4Então a serpente disse à mulher: Certamente não 
morrereis. 5Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, 

sabendo o bem e o mal. 
 

2Pe 2:1-3  1E TAMBÉM houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que 

introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos 

repentina perdição. 2E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. 
3E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas; sobre os quais já de largo tempo não será tardia a 

sentença, e a sua perdição não dormita.  
 

1Tm 4:1-2 1MAS o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a 

espíritos enganadores, e a doutrinas de demônios; 2Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada 

a sua própria consciência; 
 

1Pe 2:2-3 2Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que 

por ele vades crescendo; 3Se é que já provastes que o Senhor é benigno; 

 

2Co 2:17 Porque nós não somos, como muitos, falsificadores da palavra de Deus, antes falamos de Cristo com 

sinceridade, como de Deus na presença de Deus. 

 

1 Pedro 2:2 e 2 Coríntios 2:17 usam as palavras "não falsificado" e "falsificadores". A palavra "não falsificado" 

significa "puro", "sem mistura", pode significar também "genuíno", "verdadeiro", "não adulterado", etc. A palavra 

"falsificar" por outro lado, é definida como "perverter; corromper; infectar com erros, como para corromper o texto 

sagrado." A mesma palavra também signica "contendo erros ou alterações, como  num texto contaminado, para 



alterar a forma original". Portanto, fica claro, a partir de 1 Pedro 2:2 e 2 Coríntios 2:17, que existe um texto puro e 

verdadeiro da Palavra de Deus, e que, da mesma forma, também há uma linha de texto corrompido e pervertido. 

Essa palavra "falsificar" em 2 Coríntios 2:17 é traduzida da palavra grega "kapeleuo" (do grego Strong # 2585). Isso 

significa adulterar a fim de ter um lucro injusto no processo. Sua raiz é "Kapelos" (um mascate). Isto é exatamente o 

que está acontecendo com a produção de uma nova tradução a cada ano durante os últimos 100 anos. Tudo tem a 

ver com dinheiro! Assim como os traficantes de drogas, os editores e tradutores adulteram a Palavra de Deus para 

venda.  
Isso não deveria ser nenhuma surpresa para os estudiosos da Bíblia, 
porque o próprio Satanás é o mestre mascate. O Profeta Ezequiel fala 
deste "querubim ungido", que foi "criado" "perfeito", mas caiu devido à 
sua "iniqüidade" (Ez. 28:14-15). Está resgistrado em Ezequiel 28:16,18: 

"16 Na multiplicação do teu comércio encheram o teu interior de 

violência, e pecaste; por isso te lancei, profanado, do monte de Deus, e 
te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. 18 

...Pela multidão das tuas iniqüidades, pela injustiça do teu comércio 

profanaste os teus santuários; eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, 

que te consumiu e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos 
os que te vêem."   

Satanás começou seu tráfico de heresia, lançando dúvidas sobre a Palavra de Deus desde o início, com Eva. Deus 

disse a Adão: "16 ...De toda a árvore do jardim comerás livremente, 17Mas da árvore do conhecimento do bem e do 

mal, dela não comerás; porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. "(Gn 2:16-17), porém Satanás 

chegou para Eva dizendo: "... É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim?" (Gênesis 3:1) 
distorcendo e lançando dúvidas sobre a Palavra de Deus. Então ele, de forma direta e com motivos maléficos, 

chamou Deus de mentiroso, e jurou que ela poderia ser como Deus. Ele lhe disse: " 4 ...Certamente não morrereis. 

5Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem 
e o mal." (Gen. 3:4-5 ). O Apóstolo Paulo, falando aos Coríntios sobre a facilidade de Eva ser enganada, disse: 2Co 

11:2-4, 13-15:  2Porque estou zeloso de vós com zelo de Deus; porque vos tenho preparado para vos apresentar 

como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. 3Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a 
sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que 

há em Cristo. 4Porque, se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro 
espírito que não recebestes, ou outro evangelho que não abraçastes, com razão o sofreríeis. ... 13Porque tais falsos 

apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. 14E não é maravilha, porque o próprio 

Satanás se transfigura em anjo de luz. 15Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da 
justiça; o fim dos quais será conforme as suas obras. 

 

Deve-se notar aqui que as mentes estão corrompidas com palavras falsificadas. Nos dias de Paulo, mascates por 

demais satânicos estavam em processo de corromper a Palavra de Deus, foi por isso que ele disse, "Porque nós não 

somos, como muitos, falsificadores da palavra de Deus,..." (2 Cor. 2:17). O apóstolo Pedro também advertiu sobre: "1 

...falsos profetas, ...também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o 
Senhor... 3E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas..."(2 Pedro 2: 1-3).  
Será que há alguma dúvida de que Satanás está trabalhando na corrupção da Palavra de Deus para lançar dúvidas 

sobre ela? 

 

Irineu (115-202 dC), Pastor de Lugdunum na Gália (atual Lyons), nos dá um pouco da 

história por trás do gnosticismo que foi o primeiro ataque satânico contra a doutrina 

bíblica. Irineu era discípulo de Policarpo (70-156 dC), Pastor da Igreja em Esmirna, que 

foi ensinado pelo apóstolo João. Foi João que escreveu sua primeira epístola contra 

corruptores gnósticos (ou seja, 1 João 1:5; 2:23; 4:3; 5:7), cujos ensinamentos são 

semelhante ao Rosacrucianismo e ao nosso moderno e multifacetado Movimento da 

Nova Era. Ireneu nos diz que Simão, o mágico (Atos 8:9-13, 18-24) foi considerado 

como o pai do gnosticismo. O povo de Samaria chamava Simão "a grande virtude de 

Deus" (Atos 08:10; cf. Marcos 14:62; Lucas 22:69). João estava presente em Samaria, 

quando Pedro repreendeu Simão por tentar comprar o poder do Espírito Santo (Atos 

8:14-24). De acordo com Irineu a fé de Simão, o mágico, era fingida e ele usava 

encantamentos, porções do amor, encantos, exorcismos, e fazia contato com os seres 

chamados "Paredri" (espíritos de familiares) e "Oniropompi" (remetentes de sonhos) 

[Against Heresies 1.23].  

 

Hipólito (170-236 dC), Pastor da Igreja em Portus, perto de Roma, registra que Simão alegorizava as escrituras a fim 

de apoiar os seus falsos ensinos, especialmente alegorizava Gênesis [Refutation of all Heresies 6.5-10 (refutação de 

todas as heresias 6,5-10)].  



Irineu também nos diz que o gnosticismo recebeu suas doutrinas dos filósofos gregos pagãos como Pitágoras, 

Homero, Platão, Aristóteles e outros [Against Heresies 3:3 (Contra Heresias 3:3)]. Algumas das principais heresias do 

Gnosticismo incluem: 

 

1. Há 30 deuses (éons), fora do tempo e espaço (Pleroma (totalidade dos poderes divinos)). [Irineu, Against Heresies 

1.1-3 (Contra as Heresias 1,1-3)] (Isaías 45:5; 46:9) 

 

2. A deusa Sophia criou um anjo criador tirano, Demiurgo (O Deus do Antigo Testamento), que não estava ciente dos 

Éons e pensava que ele era o único Deus. Demiurgo criou o homem, mas Sophia deu-lhe o espírito. [Irineu, Against 

Heresies 1.5] (Contra as Heresias 1,5)] (Salmos 34:8; 100:5; 135:3; 145:9) 

 

3. Sophia enviou a serpente (um anjo) no jardim do Éden para libertar Adão e Eva. Ao comer da árvore Adão e Eva 

foram libertos através do verdadeiro conhecimento (gnose). No entanto, Demiurgo estuprou Eva muitas vezes e ela 

deu à luz a outros anjos criadores maus (doutrina da semente da serpente). [Irineu, Against Heresies 1.30 (Contra as 

Heresias 1,30)] (João 8:44; Apocalipse 12:9) 

 

4. Algumas pessoas são predestinadas ao inferno, enquanto outras são salvas por fazerem obras boas o suficiente. 

Outras pessoas têm espíritos enviados por Sophia, predestinando-os à salvação, independentemente se eles agem 

bem ou mal. Então os mais "perfeitos" deles se viciam em más obras e têm o hábito de profanar as mulheres que 

eles convertem. [Irineu, Against Heresies 1.6-7; 4.37 (Contra as Heresias 1.6-7, 4.37)] (2 Pedro 3:9; Romanos 3:19-

20; Efésios 2:8-9; Lucas 13:5; João 14:6; Atos 4:12) 

 

5. Toda a matéria é má e não capaz de salvação. Ela acabará por ser destruída. [Irineu, Contra as Heresias 1.7, 23] 

(Lucas 24:39; Filipenses 3:21; 2Pedro 3:12-13; Apocalipse 21:1) 

 

6. Mantras para agir na natureza (como no hinduísmo e no Kabbalah). [Irineu, Contra as Heresias 1,14-15] 

(Deuteronômio 18:10-12) 

 

7. O conhecimento perfeito é obtido por meio do batismo, casamento espiritual e extrema-unção (sacramentalismo). 

[Irineu, Contra as Heresias 1,21] (Tito 3:5; Gálatas 2:16) 

 

8. No momento da morte algumas almas entram num estado intermediário para serem purgadas da natureza animal 

(purgatório) antes de entrar no Pleroma (totalidade divina). [Irineu, Contra as Heresias 2,29] (João 19:30; Hebreus 

10:10) 

 

9. Reencarnação. [Irineu, Contra as Heresias 02:33] (Hebreus 9:27) 

 

10. Cristo desceu sobre Jesus no seu batismo e o deixou antes de Jesus ir à presença de Pilatos (adocionismo). 

Sophia não permitiria que o Cristo padecesse. [Irineu, Contra as Heresias 1,7] (1João 5:7; João 1:14; Mateus 1:23; 

Miquéias 5:2) 

 

Justino Mártir (100-165 dC), [canonizado como santo católico e sepultado na igreja dos Freis 

Capuchinhos, em Roma, bairro Barberini.] nasceu aproximadamente na época em que João, o 

último apóstolo, morreu. Justino via Jesus, "o Verbo" ou Logos (João 1:1,14; 1João 1:1; 5:7; 

Apocalipse 19:13) como um ser separado de Deus e subordinado a Ele. Justino escreveu: "Há 

(um) outro ... Deus e Senhor [o Verbo] sujeito ao Criador de todas as coisas [o Pai] ... 

acima do qual [o Pai] não há nenhum outro Deus. ... Ele [o Verbo ] que se diz ter 

aparecido a Abraão e a Jacó, e a Moisés, e que se chama Deus, é distinto dele [o Pai], 

que fez todas as coisas ... " (Diálogo com Trifão, 56). Justino fala do Logos como "outro Deus 

... distinto do [Criador de todas as coisas]", mas a Palavra de Deus diz: 

  

1Jo 5:7 Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra, e o Espírito Santo; e estes três são um. 

 

Dt 6:4 Ouve, Israel, o SENHOR nosso Deus é o único SENHOR. 

 

Hb 1:1-3 1HAVENDO Deus antigamente falado muitas vezes, e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós 

falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, 2A quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. 
3O qual, sendo o resplendor da sua glória, e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela 



palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da 

majestade nas alturas; 

 

Fp 2:5-7 5De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, 6Que, sendo em 

forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, 7Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de 
servo, fazendo-se semelhante aos homens; 

 

1Tm 2:5 Porque há um só Deus, e um só Mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. 

 

 A explicação bíblica da Santíssima Trindade é demonstrada pelo fato de que Deus criou o homem à Sua própria 

imagem. A Bíblia registra que “26E disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança;... 

27E criou Deus o homem à sua imagem; à imagem de Deus o criou; homem e mulher os criou.” (Gênesis 1:26-27).  

 

Parte da imagem de Deus inclui ser uma tri-unidade, e, já que o homem é a Sua imagem, o homem é também uma 

tri-unidade "... espírito, alma e corpo ...", como afirma o Apóstolo Paulo (1Tes. 5:23). Um homem tem três partes, mas 

é uma pessoa. Deus também tem três partes, mas um só Deus. A palavra hebraica "Elohiym" traduzida como "Deus" 

é plural e deve ser pelo menos três. Além disso, observe a grande definição do Antigo Testamento sobre quem é 

Jeová: "O Senhor nosso Deus é o único Senhor" (Dt. 6:4). A palavra Senhor aqui é traduzida da palavra hebraica 

 e essa palavra "Deus" novamente ,(Jeová significando O Grande EU SOU; O ÚNICO que Existe Eternamente) "יהוה"

vem de "Elohiym." Portanto, a passagem pode ser interpretada, "Senhor nosso Trindade é o ÚNICO Grande EU 

SOU". 

 

Taciano (120-180 dC) foi um dos discípulos de Justino Mártir e, como Justino, ele abraçou o 

gnosticismo. Irineu condenou três erros no ensino de Taciano: "Ele inventou alguns "éons 

"[deuses] invisíveis como os dos Valentinianos, ele denunciou o casamento como "corrupção 

e fornicação”.... ele negou a salvação de Adão ". Por volta de 170 dC, Taciano escreveu uma 

síntese ou "harmonia" dos quatro Evangelhos chamada de "Diatessarão". Embora a 

Diatessarão concorde com a Velha Latina e a Peshitta Siríaca, ela omitiu cerca de um quarto 

do texto dos Evangelhos (incluindo Mateus 1:1-17; 18:4; Marcos 1:1; 6:53; 15:25; Lucas 1:1-

4; 3:23-38; 7:6-7; 24:12; João 1:6; 2:12-13; João 7:53-8:11). Assim como Justino, a doutrina 

de Taciano sobre Jesus Cristo foi totalmente herética. Ele disse: "... o Logos desceu até 

Jesus e se misturou com a sua alma; o Logos habitava nele como em um templo." De acordo 

com Taciano o meio da criação foi a "dynamis logiké (o poder nas palavras). No princípio, 

Deus criou o Logos, e este produziu o mundo ao criar a matéria da qual toda criação se 

originou. 

 

As falsas doutrinas de Taciano sobre Cristo, e do "logiké dynamis" ou „o poder da palavra‟ circundam as 

heresias do moderno “Movimento Palavra da Fé”. Kenneth Hagin (1917-2003) foi apelidado o pai desse 

movimento "cristão".  

Mas seu primeiro proponente foi realmente Essek William Kenyon (1867-1948). Kenyon foi um pregador do 

livre arbítrio que se envolveu com os ensinamentos da Nova Era, do movimento do Novo Pensamento, que 

ganhou destaque no final do século 19.  

 

O Novo Pensamento enfatiza as crenças metafísicas do pensamento positivo, visualização criativa, cura, a Lei da 

Atração (os pensamentos influênciam o acaso), energia esotérica (todas as coisas estão interligadas) e outros 

ensinamentos ocultos hindus. Kenyon tomou algumas dessas doutrinas diabólicas e as misturou com o cristianismo. 

Numerosas seitas da Nova Era foram criadas pelo movimento do Novo Pensamento, sendo a maior a Unity School of 

Christianity (Escola Unidade do Cristianismo) ou Unity Church (a Igreja Unidade). A teologia híbrida de Hagin foi 

fortemente influenciada pelos ensinos de Kenyon. Hagin pregou uma fórmula de quatro partes para receber as 

promessas de Deus: "Diga; Aja; Receba, Conte [às pessoas]." Hagin disse: "Muitas vezes você mesmo cria suas 

próprias situações negativas com o pensamento errado, crença errada, e dizer errado. Portanto, comece a acreditar 

conforme a Palavra de Deus. Em seguida, comece a fazer confissões positivas de fé e de vitória sobre a sua vida. ... 

Você nunca irá receber nada de Deus além das palavras que você profere. ... Se você não gosta do que tem na vida, 

então, comece a mudar a maneira como você está pensando, acreditando e falando. Em vez de falar de acordo com 

circunstâncias naturais da sua cabeça, aprenda a falar a Palavra de Deus a partir do seu espírito. Comece a 

confessar as promessas sobre vida, saúde e vitória de Deus em sua situação. Assim então, você pode começar a 

desfrutar a vida abundante de Deus assim como você as proferiu!" Muitos pregadores e professores têm sido 

influenciados pelo ensino da Nova Era de Hagin. Alguns dos mais reconhecidos incluem Kenneth Copeland, Joel 



Osteen, Benny Hinn, Frederick KC Price, Creflo Dollar, Joyce Meyer, Jerry Savelle. Assim como Justino e Taciano, os 

mestres da “Palavra de Fé” blasfemam do Senhor Jesus Cristo. Ouçam a sua heresia: Frederick Price disse: "Jesus 

era na Terra apenas um homem, e não o filho de Deus." (fita #RP 19, Maio de 1993) Benny Hinn escreveu: "Se o 

Espírito Santo não estivesse com Jesus, Ele teria pecado. É isso mesmo, foi o Espírito Santo que foi o poder que O 

mantinha puro. Ele não só foi enviado do céu, mas foi chamado o Filho do Homem - e, como tal, Ele podia pecar ... 

Sem o Espírito Santo, Jesus nunca teria conseguido.". (Good Morning, Holy Spirit, Nashville: Thomas Nelson, 1990, 

135-36 (Bom Dia, Espírito Santo, Nashville: Thomas Nelson, 1990, 135-136)) Espere, fica pior! Kenneth Copeland, 

em relação ao que Cristo supostamente lhe disse, diz, "não fique perturbado quando as pessoas lhe acusam de 

pensar que você é Deus ... quanto mais você chegar a ser como eu, mais eles vão pensar assim de você. Eles me 

crucificaram por eu ter declarado que era Deus. Mas eu não declarava que era Deus. Eu apenas afirmava que 

andava com Ele e que Ele estava comigo" ("Take Time to Pray," Believer's Voice of Victory, #15, 2 February 1987, p. 

9 – “tome um tempo para orar, "a voz da vitória do crente, # 15, 02 de fevereiro de 1987, p. 9). Copeland também 

disse: "Você não tem um deus em você, você é um [deus]." ("The Force Of Love" tape # 02-0028 - A força do amor" 

fita # 02-0028) Ele diz ainda: "Quando eu leio na Bíblia onde [Jesus] diz: 'Eu sou', eu apenas sorrio e digo: 'Sim, Eu 

sou, também!' "(" Believer's Voice of Victory - A voz da vitória do crente ", transmitido na TBN, gravado 7/9/87) O 

próprio Kenneth Hagin disse: "Você é tão a encarnação de Deus assim como Jesus Cristo foi" ( The Word of Faith, 

December 1980, p. 14 - A palavra da fé, dezembro de 1980, p.14.). 

 

1Jo 2:18-23  18Filhinhos, é já a última hora; e, como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm 

feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. 19Saíram de nós, mas não eram de nós; porque, 
se fossem de nós, ficariam conosco; mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. 20E 

vós tendes a unção do Santo, e sabeis todas as coisas. 21Não vos escrevi porque não soubésseis a verdade, mas 
porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. 22Quem é o mentiroso, senão aquele que nega 

que Jesus é o Cristo? É o anticristo esse mesmo que nega o Pai e o Filho. 23Qualquer que nega o Filho, também 

não tem o Pai; mas aquele que confessa o Filho, tem também o Pai. 

 

1Jo 4:1-3  1AMADOS, não creiais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos 

profetas se têm levantado no mundo. 2Nisto conhecereis o Espírito de Deus: Todo o espírito que confessa que Jesus 
Cristo veio em carne é de Deus; 3E todo o espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de 

Deus; mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. 

 

2Jo 1:7-11  7Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio 

em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. 8Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho, 

antes recebamos o inteiro galardão. 9Todo aquele que prevarica, e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a 

Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. 10Se alguém vem ter convosco, 
e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. 11Porque quem o saúda tem parte nas 

suas más obras. 

 

Um anticristo pode ser aquele que é contra Cristo, ou aquele que se coloca no lugar de Cristo. Esta última é uma 

importante doutrina do Movimento da Nova Era, ou seja, que podemos obter a consciência de Cristo. O verdadeiro 

Cristo, porém, veio em carne (João 1:1,14). Ele não se tornou Cristo ao obter consciência de Cristo, mas já era Cristo 

quando Ele saiu da eternidade passada para entrar no ventre de Maria (Lucas 1:30-35; cf. Isaías 9:6-7), quando 

nasceu (Matt. 1:21-23; cf. Isaías 7:14), e durante toda a Sua vida, e Ele continua a ser O ÚNICO CRISTO, agora! 

"Nisto conhecereis o Espírito de Deus ..." (1João 4:2) Lembre-se, o Senhor Jesus nos disse que "... o Espírito da 

verdade ... vos guiará a toda a verdade; porque ele .. . me glorificará... "(João 16:13-14). 

 

Clemente de Alexandria (150-215 dC) foi um discípulo de Taciano e também era um gnóstico. É 

sábio ter em mente aqui Lucas 6:40: " O discípulo não é superior a seu mestre, mas todo o que for 

perfeito será como o seu mestre." Clemente liderou a [alegorizante] escola teológica em Alexandria, 
no Egito, fundada por Panteno. Ele [sempre] seguiu muito de perto o platonismo [inserindo-o no 
cristianismo], e ensinou a reencarnação; que não há céu ou inferno; não há expiação pelo sangue 
de Cristo; e que nenhuma Bíblia é a infalível [Palavra de Deus]. [Ele também ajudou a desenvolver 
a doutrina do purgatório, e acreditava que praticamente todo homem eventualmente seria salvo.] 

 
 

De longe o mais famoso aluno de Clemente foi Origenes Adamantius comumente conhecido como Orígenes..  

 



Origenes Adamantius (184-254 dC) é o arqui-herege das eras, e o herói dos corretores da 

Bíblia e também do catolicismo. Ele foi discípulo de Clemente, e se tornou o líder da escola 

de Alexandria depois dele. Ele é mais conhecido por sua edição do Velho Testamento, 

chamada de Hexapla, comparando seis versões dispostas em colunas. Orígenes seguiu a 

filosofia grega de Platão, Pitágoras e Plotino. Ele corrompeu a Palavra de Deus com os 

ensinamentos dos filósofos.  

Orígenes interpretou as Escrituras alegoricamente, em vez de literalmente. Orígenes disse: 

"As Escrituras são de pouca utilidade para aqueles que as compreendem como são escritas." 

Ele questionou a autenticidade das epístolas de Paulo, e disse que elas estavam cheias de 

contradições. Ele, obviamente, não era um guia seguro na crítica textual, e da mesma forma 

na Teologia. As heresias doutrinárias de Orígenes incluíam: 

  

1. Cristo, o Logos, era um ser criado. O Logos veio apenas como um exemplo e para instruir. 

2. O pecado é simplesmente a falta do puro conhecimento (gnosis). 

3. Não há nenhuma expiação pelo sangue. 

4. Não há nenhum retorno de Cristo à Terra. 

5. Não há nenhum novo nascimento. 

6. Não há nenhuma ressurreição. 

7. Não há nenhum céu ou inferno. 

8. Batismo de bebês. 

9.Regeneração batismal. 

10. Sono da Alma. 

11. A alma existe desde a eternidade, antes de ela ter habitado um corpo. 

12. Reencarnação. A alma passa por estágios sucessivos de encarnações. 

13. Karma. Após a morte, a alma migra para as formas de vida superiores ou inferiores de acordo com obras feitas 

no corpo. 

14. O estado final da alma é pura inteligência, e, em seguida, o processo começa novamente. 

15. Universalismo, ou seja, todos, até mesmo o diabo e seus demônios, serão restaurados. 

16. A hierarquia de sacerdotes com sumos sacerdotes. 

17. A transubstanciação. A mudança do pão e do vinho no corpo e sangue de Cristo na Eucaristia católica. 

18. Purgatório. O processo de purificação ou punição temporária das almas. 

19. O homem é capaz, ao imitar a Deus nas boas obras, de tornar-se como Deus. 

20. Estrelas e planetas têm almas assim como os homens.  

 

Eusébio de Cesaréia (263-339 dC) não conheceu Orígenes pessoalmente, mas tinha uma coleção 

de oitocentos de seus escritos. Eusébio relatou que Orígenes, seguindo Mateus 19:12 literalmente, 

castrou a si mesmo. Ele era um estudante ávido dos pontos de vista doutrinários de Orígenes. 

Como Orígenes, ele acreditava que Deus é a causa de todos os seres, mas  [Orígenes] limitou tanto 

o Filho que este se distingue expressamente do Pai tal como um raio é distinto do sol. A visão de 

Orígenes sobre Cristo, que ensinava a subordinação [no sentido de inferioridade] do Filho ao Pai foi 

a raiz do arianismo. Eusébio defendeu essa heresia que foi desenvolvida por Ário (256-336 dC). 

 

Constantino (272-337 dC) tornou-se Imperador de Roma em 312 dC, e um pouco mais 

tarde, supostamente, se tornou cristão. Ele imediatamente colocou a igreja sob o controle e 

proteção do estado, e começou a amalgamação do paganismo com o cristianismo. Em 331 

dC Constantino encomendou 50 exemplares da Bíblia para a sua Igreja do Estado. Ele 

escolheu seu teólogo favorito, Eusébio, para dirigir a tarefa. Ao publicar a Bíblia ordenada 

pelo imperador, Eusébio usou os manuscritos de Orígenes. Eusébio editou o Novo 

Testamento em grego clássico de Orígenes, e para o Antigo Testamento, ele usou a quinta 

coluna do seu Héxapla. Estes textos híbridos gnóstico-cristãos eram apropriados para o 

primeiro "cristão" [a ser reverenciado como o Pontícife Maximus], e sua Igreja a nível 

mundial. Dois sobreviventes das 50 bíblias de Constantino são os manuscritos do 

Vaticano e do Sinai, respectivamente chamados de Codex Vaticanus (B) e Codex 

Sinaiticus (Aleph). 

 

Avancemos 1500 anos, na mesma linha de Orígenes e Eusébio, até os dois arque-hereges chamados Westcott e 

Hort. Até essa altura a Bíblia King James tinha sido a Bíblia na língua inglesa, sem oposição, preferida das pessoas 

durante 270 anos. Era a Bíblia da fundação dos Estados Unidos sobre princípios cristãos. Ela produziu o primeiro 



(1730-1755) e o segundo (1790-1840) grandes despertares e os avivamentos de Jonathan Edwards (1703-1758), 

George Whitefield (1714-1770), Peter Cartwright (1785-1872), Charles Finney (1792- 1875) e muitos pregadores 

batistas. Nesses despertares espirituais, homens perdidos entre episcopais, presbiterianos, congregacionais, 

metodistas, batistas, e outros semelhantes vieram a Cristo Jesus para a salvação, e igualmente negros, vermelhos e 

brancos. A Bíblia King James produziu uma nação de pessoas espiritualmente livres e tornou-se a base para a 

difusão do Evangelho de Jesus Cristo para as nações do mundo. Por esta razão, Deus abençoou a América e fez 

dela a nação mais próspera na história do mundo. Apesar dos esforços de Westcott e Hort, a Bíblia King James é a 

que continua a ser a Bíblia mais lida na história. 

 

Brooke Foss Westcott (1825-1901) e Fenton John Anthony Hort (1828-1892), ambos estudaram Teologia no 

Trinity College, em Cambridge, Westcott entrando em 1844 e Hort em 1846. Lá, Eles se tornaram amigos pelo resto 

da vida. Eles estavam sob a influência de uma campanha jesuíta para re-romanizar a Inglaterra. Eles eram 

conhecidos por ter se ressentido da preeminência da Bíblia King James e do seu texto base grego da Antioquia, ou 

Texto Recebido, e foram responsáveis por substituir o texto puro da Antioquia pelo Texto corrompido de Alexandria 

da Igreja Católica Romana. Eles se iludiram com a crença de que o texto Alexandrino era mais antigo e, portanto, 

melhor. Hort falou de "o vilão [e] ... vil Texto Receptus que se apoiou inteiramente nos manuscritos recentes. É uma 

bênção que existam aqueles tais antigos Manuscritos Alexandrinos."  Aparentemente, não entrava em suas mentes 

que o Receptus foi baseado na grande maioria dos MSS e os Alexandrinos foram, na época, baseados em apenas 

dois manuscritos. A maioria foi recebida por crentes na Bíblia e a minoria foi rejeitada por eles. A maioria estava 

desgastada pelo uso e a minoria [sobreviveu porque foi] deixada de lado no desuso como manuscritos indignos. 

Tanto Westcott como Hort tinham um filho que se chamava, Arthur, e cada filho escreveu uma biografia em dois 

volumes de seus pais ((The Life and Letters of Brooke Foss Westcott, Vol. I & Vol. II; and The Life and Letters of 

Fenton John Anthony Hort, Vol. I & Vol. II) – A Vida e as Cartas de Brooke Foss Westcott, Vol I & Vol II;.. e A Vida e 

as Cartas de Fenton John Anthony Hort, Vol. I e Vol. II). Nestes volumes tanto Westcott como Hort falam com carinho 

de Orígenes, e ambos estiveram envolvidos no ocultismo. O filho de Hort escreveu: "Em junho [de 1851 John 

Anthony Hort] se juntou à misteriosa “companhia dos apóstolos”. ... Ele foi o principal responsável pela redação do 

juramento que obriga os membros a uma conspiração de silêncio. ... Duas outras sociedades ... foram iniciadas ... e 

Hort parece ter sido o espírito motivador de ambas ... a última sociedade era chamada por seus membros de 'The 

Ghostly Guild' (Clube Espírita). O objetivo era coletar e classificar os casos autenticados dos que agora são 

chamados "fenômenos psíquicos. ' ... [O] 'Bogie Club' [Clube do Endemoniados], como os escarnecedores 

chamavam, suscitou uma certa quantidade de escárnio, e até mesmo algum alarme. Aparentemente o clube surgiu 

cedo demais". (Vol. I, pp. 170-172). Da mesma forma o filho de Westcott registra o que ele escreveu, "O interesse e a 

importância de uma investigação séria e honesta sobre a natureza dos fenômenos que são vagamente chamados de 

"sobrenatural” dificilmente irá ser questionada." [Ghostly Circular, Janeiro de 1852]. A este respeito, seu filho, afirma: 

"Sua devoção com ardor é indicada em um 'Ghostly Circular' autorizado por ele... O meu pai nunca deixou totalmente 

de interessar-se por estas questões, eu acredito que não foi por falta de fé naquilo que, por falta de um nome melhor, 

alguém deva chamar Espiritismo, e sim porque ele estava seriamente convencido de que tais investigações não 

levariam a nada de bom. Mas há muitos outros que acreditam que é possível que os seres do mundo invisível 

possam manifestar-se a nós de maneiras extraordinárias, e também, por outro lado, são incapazes de explicar, em 

muitos fatos, a evidência de que não pode ser contestada.” (Vol. I, pp. 118-119) As Biografias de seus filhos também 

expõem outras crenças heréticas de Westcott e Hort, algumas das quais são citadas abaixo. 

 

Algumas das crenças de Brooke Foss Westcott, expressas em suas próprias palavras: 

 

Sobre infalibilidade da Escritura: 

 

"Porque eu também devo negar o estabelecimento da infalibilidade." Diante das minhas 

convicções tudo que eu reafirmo é que quanto mais eu aprendo, mais eu estou convencido de 

que novas dúvidas surgem da minha própria ignorância, e que, neste momento, eu vejo [de 

forma] esmagadora que é presunção se favorecer a noção de verdade absoluta – Eu rejeito a 

palavra infalibilidade – da Escritura Sagrada". (Carta a FJA Hort, 05 de maio de 1860) (Vol. I, p. 

207) 

 

Sobre a Mariolatria: 

 

"Depois de deixar o mosteiro, nós nos direcionamos a um pequeno oratório que descobrimos no cume de uma colina 

vizinha... Felizmente, encontramos a porta aberta. É muito pequeno, com um só lugar para se ajoelhar; E atrás de 

http://www.archive.org/stream/lifeandlettersb00westgoog#page/n9/mode/1up
http://www.archive.org/stream/lifeandlettersb01arthgoog#page/n7/mode/1up
http://www.archive.org/stream/lifeandlettersf02hortgoog#page/n4/mode/1up
http://www.archive.org/stream/lifeandlettersf01hortgoog


uma tela estava uma 'Pieta' em tamanho real "[isto é, a Virgem e o Cristo morto] ...Se eu estivesse sozinho eu 

poderia ficar de joelhos ali por horas.” (Letter to His Fiance, 2nd Sunday after Epiphany, 1847) (Vol. I, p. 81) 

 

Sobre o Céu: 

 

"Sem dúvida, a linguagem do título é vulnerável, mas nos salva do erro de conectar a presença da humanidade 

glorificada de Cristo com um lugar:. O Céu é um estado e não um lugar" (Carta ao Arcebispo de Canterbury, 14 de 

junho, 1886) (Vol. II, p. 49) 

 

O relato da criação de Gênesis: 

 

"Ninguém agora, eu suponho, sustenta que os três primeiros capítulos de Gênesis, por exemplo, formecem uma 

história literal - Eu nunca poderia entender como alguém os lendo com os olhos abertos poderia pensar que assim 

seriam – No entanto eles nos revelam um evangelho." (Carta ao Arcebispo de Canterbury, 04 de março de 1890) 

(Vol. II, p. 69) 

 

Socialismo: 

 

"A Lei cristã é, então, a representação exata da verdade para a prática, em formas de respostas às condições da 

sociedade de era para era. Essa representação ocorre lentamente e nunca pode ser completa. É impossível para nós 

nos apoiarmos indolentemente em conclusões do passado. Em cada geração, a obrigação de trazer os novos 

problemas de conduta à luz divina e de encontrar sua solução sob a direção do Espírito é colocada sobre os 

cristãos." ((Address at Manchester to the Christian Social Union, November, 1895) (Vol. II, p. 197)- Discurso no 

Manchester para a União Social Cristã, de novembro de 1895) (Vol. II, p. 197) 

 

Algumas das crenças de Fenton John Anthony Hort, expressas em suas próprias palavras: 

 

A expiação substituitória de Cristo: 

"Assim, há a questão da punição Substitutiva, que, ao que me parece, é bastante distinta da 

Expiação e da reconciliação da pessoa do homem pecador com Deus. Eu posso, na maioria das 

vezes, agradecidamente contemplar o fato do perdão de Deus (no sentido estrito da palavra, ou 

seja, a remoção da separação do infrator, independentemente da não aplicação de sanções) e seu 

prazer na humanidade como princípio restaurador de que cada delito deve receber sua justa 

recompensa. O Pai pode perdoar o filho, e, contudo, não pode isentá-lo, de maneira justa, da 

punição da desobediência: 'Amém!' diz o evangélico, "a pena deve ser paga por alguém de alguma forma. A pena é 

torturas por toda a eternidade para cada homem. Cristo, em virtude da infinidade que provinha de sua divindade, foi 

capaz, na terra, de sofrer as torturas a serem sofridas por toda a humanidade, Deus deve obter as torturas para 

satisfazer a Sua justiça, mas não foi específico quanto a quem tinha de sofrê-las, - ele não estava bastante inclinado 

a aceitar os sofrimentos de Cristo no lugar do sofrimento da humanidade". Oh, esse Coleridge, ao mostrar como a 

noção de uma justiça substitutiva fictícia, de um sortimento transferível de boas ações, obscureceu a verdade da 

restauração do homem no homem que perfeitamente representava a idéia do homem, havia exposto a verdade (para 

tal, tenho a certeza, deve haver) que forma a base da heresia correspondente (como me parece) de uma penalidade 

substitutiva fictícia... Nem, até onde eu possa me lembrar, você tem isso escrito explicitamente em algum lugar sobre 

esse ponto; mesmo no correspondente tema da justiça vicária, eu só sei de duas páginas ... e elas não foram 

capazes de me fazer sentir a segurança de que a linguagem da imputação é rigorosamente verdade, no entanto 

sancionada pelo exemplo de São Paulo. O fato é que eu não vejo como a justiça de Deus possa ser satisfeita 

sem o sofrimento de cada homem na sua própria pessoa, a penalidade completa por seus pecados." (Carta ao 

Rev. FD Maurice, 16 de novembro de 1849) (Vol. I, pp. 119, 120.) 

 

"Talvez possamos ser tão apressados ao assumir uma necessidade absoluta de sofrimento absolutamente 

proporcional. Confesso que não tenho repugnância à doutrina primitiva de um resgate pago a Satanás, embora, e 

também não estou preparado para ficar de pleno acordo com isso. Mas não vejo qualquer outra forma possível na 

qual a doutrina de um resgate seja, no geral, bem fundamentada, qualquer coisa é melhor do que a noção de um 

resgate pago ao Pai". (Carta a BF Westcott, 16 de agosto de 1860) (Vol. I, p. 428) 

 

"Eu concordo inteiramente - corrigindo uma palavra - com o que ai você diz sobre a Expiação, tendo, por muitos 

anos, acreditado que "a união absoluta do cristão (ou melhor, do homem) com o próprio Cristo" é a verdade espiritual 

de que a doutrina popular da substituição é uma falsificação imoral e material, mas duvido que isso responda à 



questão quanto à natureza da satisfação. Certamente nada pode ser mais antibíblico do que a moderna limitação do 

sofrimento e padecimento de Cristo por nossos pecados [apenas] na sua morte;.. mas na verdade isso é apenas 

um aspecto de uma heresia quase universal." (Carta a BF Westcott, 15 de outubro de 1860) (Vol. I, p. 430) 

 

"Mas não me parece nenhuma depreciação aos sofrimentos e à morte de cruz acreditar que foram a atuação  e a 

manifestação de um sacrifício eterno, assim como nós acreditamos que a filiação procedente do nascimento 

miraculoso da Virgem Maria foi a atuação e a manifestação da filiação eterna -. Assim também a singularidade do 

grande Sacrifício não me parece consistir no fato de ser um substituto que torna todos os outros sacrifícios 

inúteis e sem sentido, mas em lhes dá o poder e o sentido ., que por si só não poderiam ter ... Ele (o Sr. Maurice) 

pode estar obsecado também, exclusivamente, nessa idéia do sacrifício que é sugerido por Hebreus 10.5-10, 

e ele pode não ter deixado claro que o sacrifício não é a única forma de se conceber Expiação..." (Carta ao 

Bispo de Ely, 12 de novembro de 1871) (Vol. II, p. 158). 

 

Sobre o Catolicismo Romano: 

 

"...Quase todas as declarações anglicanas são uma mistura de várias proporções da verdade e da visão romana... a 

visão romana pura parece-me mais perto e mais propensa a conduzir à verdade do que a Evangélica." (Carta 

ao Sr. John Ellerton, 06 de julho de 1848) (Vol. I, p. 76) 

 

"Estou muito longe de ter a pretenção de entender completamente a vitalidade sempre renovada da Mariolotria. Mas 

não é demais ser considerada, pelo lado mal, como reverência natural resultante do instinto religioso da idolatria e 

adoração à criatura e aversão ao Altíssimo;. E pelo lado bom, como uma reação correta do caráter desumano e semi-

diabólico, atribuidos a Deus por todas as ortodoxias modernas - Zeus e Prometeu novamente? Em países 

protestantes a temível noção de que 'Cristo é o Deus do crente‟ é o resultado. " (Carta a BF Westcott, 12 de outubro 

de 1865) (Vol. II, pp. 49, 50) 

 

"Eu tenho sido convencido por muitos anos de que a adoração a Maria e a adoração a Jesus têm muito em comum 

em suas causas e resultados... nós condenamos todos os mediadores humanos secundários em detrimento de o 

Único, e fechamos os olhos para o fato indestrutível da mediação humana existente que pode ser encontrada em 

todos os lugares. Mas este último erro, dificilmente, pode ser retirado a não ser que os protestantes desaprendam o 

louco horror que tem contra a a ideia do sacerdócio". (Carta a BF Westcott, 17 de outubro de 1865) (Vol. II, pp. 50, 

51). 

 

Evolução: 

 

"... Eu não vejo por que a inconcebibilidade de um começo seja algum argumento contra qualquer teoria do 

desenvolvimento. A teoria contrária é simplesmente uma tentativa discordante e contraditória de imaginar um 

começo. A dúvida que temos sobre o início da história da vida orgânica não surge de uma debilidade de conceito, 

mas do simples fato de que não estávamos lá para ver, se estivesse acontecendo agora, nós certamente poderíamos 

ver. O início de um indivíduo é certamente tão inconcebível como o início de uma espécie....Certamente me assusta 

o fato de se dizer que não tem se visto nenhum fato que apoiam tal ponto de vista como o de Darwin. ... Mas parece-

me a maneira mais provável de desenvolvimento, e as reflexões sugeridas por seu livro me levaram à conclusão de 

que algum tipo de desenvolvimento deva ser admitido. " (Carta a Westcott, 15 de outubro de 1850) (Vol. I, pp. 430, 

431) 

 

"Mas o livro que tem mais me envolvido é o de Darwin. Não importa o que possa ser pensado sobre ele, esse é um 

livro de que alguém  se orgulha de ser contemporâneo. Devo estudar muito e examinar o argumento mais em 

detalhe, mas no momento o meu sentimento é firme de que a teoria é irrespondível. Se assim for, abre-se um novo 

período -. Não sei qual " (Carta ao Rev. John Ellerton, 03 de abril de 1860) (Vol. I, p 416) 

 

A Trindade: 

 

"Nenhum ser racional duvida da necessidade de uma Bíblia revisada, e as objeções práticas populares são inúteis. 

No entanto, eu tenho um sentimento crescente a favor do adiamento [da revisão]. Claro, nenhuma revisão pode ser 

final, e seria absurdo esperar a perfeição... Mas a crítica de ambos os Testamentos, no texto e também na 

interpretação, parece-me, nesse exato momento, estar nesse estado caótico (na Alemanha menos do que na 

Inglaterra), que os resultados da revisão imediata seriam particularmente insatisfatórios... I João 5:7 pode ser 



eliminado em um mês, e se isso fosse feito, eu preferiria esperar alguns anos". (Carta ao Rev. JL Davies, 14 de maio 

de 1870) (Vol. II, p. 128) 

 

Revisão da Bíblia: 

 

"Um dos resultados da nossa conversa eu posso também te dizer. Ele [Westcott] e eu vamos, em dois ou três anos 

se possível, editar um texto grego do Novo Testamento. Lachmann e Tischendorf irão fornecer materiais ricos, mas 

não totalmente o suficiente, e nós esperamos fazer muito com as versões orientais. Nosso objetivo é fornecer aos 

clérigos em geral, escolas, etc., com um texto grego portátil, que não estará desfigurado com corrupções bizantinas 

".. (Carta ao Rev. John Ellerton, abril 19, 1853) (Vol. I, p. 250) 

 

"É bastante impossível julgar o valor do que parecem ser insignificantes alterações meramente lendo-as uma após a 

outra. Tomadas em conjunto, elas têm muitas vezes importantes divergências que poucos pensariam a primeira 

vista... A diferença entre uma imagem de Raffaelle e uma cópia fraca dela é composta de uma série de diferenças 

triviais... Temos com sucesso resistido a ser alertados do terreno perigoso, por outro lado, as necessidades da 

revisão exigiam que isso não devesse ser evitado... É difícil alguém conseguir duvidar do início de um novo período 

na história da Igreja. Até agora, os opositores raivosos têm razão de estarem pasmados". (Carta a um amigo, 07 de 

julho de 1870) (Vol. II, pp. 138, 139) 

 

Autoridade da Escritura: 

 

"Além disso, eu concordo com eles [os autores de Essays and Reviews (Ensaios e Resenhas)] ao condenarem 

muitas importantes doutrinas específicas da teologia popular.... As doutrinas categóricas, até mesmo dos 

evangélicos, parecem-me corrompidas ao invés de falsas. Há, eu temo, diferenças ainda mais graves entre nós sobre 

o tema da autoridade e, especialmente, da autoridade da Bíblia. ... Se essas objeções primárias fossem removidas, e 

eu podesse sentir que as nossas diferenças fosssem apenas de grau, ainda assim eu devo hesitar em tomar parte no 

esquema proposto. Isso com certeza provoca uma crise, e eu não posso pensar que isso, de forma alguma, valha a 

pena. Os erros e os danos, que nós concordamos no desejo de remover, podem certamente ser mais saudáveis e 

também mais eficazmente atingidos por esforços individuais de uma forma indireta do que por um ataque aberto 

combinado. Atualmente, muitos homens ortodoxos, porém racionais estão sendo, inesperadamente, induzidos pelas 

influências que certamente, no devido tempo, darão bons frutos, se forem permitidos continuar silenciosamente, mas 

eu temo que uma crise prematura assustaria muitos do tradicionalismo puro". (Carta ao Rev. Dr. Rowland Williams, 

21 de outubro de 1858) (Vol. I, p. 400) 

 

Infalibilidade das Escrituras: 

 

"Mas eu não consigo ir tão longe como você na afirmação da infalibilidade de um escrito canônico. Eu posso ver uma 

certa adequação e probabilidade de tal ponto de vista, mas eu não posso estabelecer uma suposição a priori contra 

os (supostos) resultados da crítica ". (Carta a BF Westcott, 02 de maio de 1860) (Vol. I, p. 422) 

  

Filosofia grega: 

 

"Minha principal impressão é um forte sentimento de incapacidade de criticar, em parte por falta de conhecimento, e 

ainda mais por não ter refletido totalmente em questiões fundamentais, tais como a relação da "filosofia" e da "fé", por 

exemplo, me parece que você faz da filosofia [grega] inútil para aqueles que receberam a revelação cristã. Para mim, 

embora de uma forma vaga, parece cheia de verdade preciosa da qual eu não declaro nada, e devo ficar muito 

maravilhado e perplexo encontrar algo, na revelação ... Sem condenar alguma coisa que você disse sobre os 

estóicos, eu ainda sinto que você não tenha feito justiça. A necessidade espiritual que apoiou, se não originou, a 

doutrina deles é, penso eu, profundamente interessante, sobretudo na atualidade. " (Carta a BF Westcott, 04 de 

dezembro de 1861) (Vol. I, p. 449) 

 

A Divindade do Homem: 

 

"É claro que é verdade que só podemos conhecer a Deus através de formas humanas, porém, por outro lado, eu 

acho que toda a Bíblia ecoa a linguagem de Gênesis 1:27 e assim assegura-nos de que formas humanas são formas 

divinas." (Carta a BF Westcott, 14 de agosto de 1860) (Vol. I, p. 427) 



 

"Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal; que fazem das trevas luz, e da luz trevas; e fazem do amargo doce, 

e do doce amargo!" (Isaías 5:20) 
 

Se você quiser confiar sua bíblia aos cuidados de comprovados hereges, como Simão o mágico, Justino Mártir, 

Taciano, Clemente de Alexandria, Orígenes, Eusébio, Westcott e Hort, então nocauteie a você mesmo, mas quanto a 

mim e a minha casa, vamos confiar no Senhor. Vamos confiar no Senhor que estabeleceu a sua igreja para, 

cuidadosamente, fazer com que as Escrituras chegassem até nós, década após década, século após século, por dois 

milênios até agora. E a Igreja de que falo, é claro, não é o sistema católico romano que Constantino estabeleceu em 

sua forma embrionária na sua época e que evoluiu para a monstruosidade que vemos hoje. 

 

CORRUPÇÃO DE SATANÁS na transmissão do texto: 

 

"Porque nós não somos, como muitos, FALSIFICADORES DA PALAVRA DE DEUS, antes falamos de Cristo com 

SINCERIDADE, como de Deus na presença de Deus." (2 Coríntios 2:17) 
 

"15E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor; como também o nosso amado irmão Paulo vos 

escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada; 16Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há 

pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras Escrituras, para 
sua própria perdição."(2 Pedro 3: 15-16) 
 

"13Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. 14E não é 

maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. 15Não é muito, pois, que os seus ministros se 
transfigurem em ministros da justiça; o fim dos quais será conforme as suas obras. ” (2 Coríntios 11: 13-15) 
 

Apocalipse 22:19: " E, se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da 

vida, e da cidade santa, e das coisas que estão escritas neste livro." 
 

Corrupções de Westcott & Hort de Mateus a Apocalipse: 

Explicações sobre a tabela: 

 Na coluna da direita temos o Textus Receptus – usado para traduzir a versão Almeida Corrigida Fiel 

 Na coluna da esquerda temos o Texto Crítico – usado para traduzir a versão Almeida Revista e Atualizada  

 A fonte em vermelho é usada para indicar as palavras que estão contidas em um texto, porém não estão 

contidas no outro. 

 Também estão em vermelho as palavras da versão Almeida Corrida Fiel as quais estão entre colchetes na 

Almeida Revista e Atualizada. Haja vista, na sua 1ª edição de 1968 (como se vê abaixo) foi informado que todo 

conteúdo entre colchetes não faz parte do texto adotado. 

 Estão em vermelho também as palavras da Almeida Corrida Fiel as quais estão entre colchetes duplos [[...]] no 

Texto Crítico. Haja vista, o Dr Kurt Aland, que foi principal editor desse Texto Crítico que está sendo comparado, 

explicou, na sua obra The Text of the New Testament (O Texto do Novo Testamento), na página 232 o seguinte: 

“Um texto entre colchetes duplos **...++ claramente não faz parte do texto original.” Por exemple: a passagem 

da mulher que foi pega adultério (João 7:53—8:11). Ele disse: “Com certeza, esses versos não fazem parte do 

texto original do Evangelho de João quando ele circulou pela primeira vez na igreja.” 

O Dr. Daniel Wallace, considerado o maior crítico textual da atualidade, disse, em sua palestra sobre a crítica 

textual em Fortaleza CE (“Deus nos deu um Texto” palestra 8), que esses versos entre colchetes nas traduções 

só não foram retirados por causa da TRADIÇÃO DA INTIMIDAÇÃO da venda. Ele aconselha os pastores e 

seminaristas a convencer as sua ovelhas da não-autenticidade desses versos, para que possam ser retirados das 

versões futuras. 

 

 

 



  Capa rosto da Almeida Revista e Atualizada, edição de 1968 

(destaque meu) 

 

Obs: Não são todos os versos do N.T que estão sendo comparados, mas apenas uma parte de muitos que se diferem 

entres os dois textos gregos. 

 
Textus Receptus de Stephanus  

Tradução: Almeida Corrigida Fiel 

Texto Crítico de Westcott-Hort com as 

variantes de NA27/UBS4 (1881) NT Grego 

– Tradução: Almeida Revista e Atualizada 

Referência Mateus 

1:25 θαη νπθ εγηλσζθελ απηελ εσο νπ εηεθελ ηνλ πηνλ 

απηεο ηνλ πξσηνηνθνλ θαη εθαιεζελ ην νλνκα 
απηνπ ηεζνπλ 
 
E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o 

primogênito; e pôs-lhe por nome JESUS. 

θαη νπθ εγηλσζθελ απηελ εσο | [νπ] | εηεθελ πηνλ 

θαη εθαιεζελ ην νλνκα απηνπ ηεζνπλ 
 
 
e não a conheceu enquanto ela não deu à luz um 
filho; e pôs-lhe o nome de JESUS. 

5:22 εγσ δε ιεγσ πκηλ νηη παο ν νξγηδνκελνο ησ 

αδειθσ απηνπ εηθε ελνρνο εζηαη ηε θξηζεη νο δ 

εγσ δε ιεγσ πκηλ νηη παο ν νξγηδνκελνο ησ 

αδειθσ απηνπ ελνρνο εζηαη ηε θξηζεη νο δ αλ 



αλ εηπε ησ αδειθσ απηνπ ξαθα ελνρνο εζηαη ησ 
ζπλεδξησ νο δ αλ εηπε κσξε ελνρνο εζηαη εηο ηελ 

γεελλαλ ηνπ ππξνο 
 
Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem 
motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu 
de juízo; e qualquer que disser a seu irmão: 
Raca, será réu do sinédrio; e qualquer que lhe 

disser: Louco, será réu do fogo do inferno. 

εηπε ησ αδειθσ απηνπ ξαθα ελνρνο εζηαη ησ 
ζπλεδξησ νο δ αλ εηπε κσξε ελνρνο εζηαη εηο ηελ 

γεελλαλ ηνπ ππξνο 
 
Eu, porém, vos digo que todo aquele que se 
encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo; e 
quem disser a seu irmão: Raca, será réu diante 
do sinédrio; e quem lhe disser: Tolo, será réu do 
fogo do inferno. 

5:44 εγσ δε ιεγσ πκηλ αγαπαηε ηνπο ερζξνπο πκσλ 
επινγεηηε ηνπο θαηαξσκελνπο πκαο θαισο 

πνηεηηε ηνπο κηζνπληαο πκαο θαη πξνζεπρεζζε 

ππεξ ησλ επεξεαδνλησλ πκαο θαη δησθνλησλ 
πκαο 
 
Eu, porém, vos digo: Amai a vossos inimigos, 
bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos 
que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam 
e vos perseguem; para que sejais filhos do 
vosso Pai que está nos céus; 

εγσ δε ιεγσ πκηλ αγαπαηε ηνπο ερζξνπο πκσλ θαη 
πξνζεπρεζζε ππεξ ησλ δησθνλησλ πκαο 

 

 

 

 

Eu, porém, vos digo: Amai aos vossos inimigos, 
e orai pelos que vos perseguem; 

6:13 θαη κε εηζελεγθεο εκαο εηο πεηξαζκνλ αιια ξπζαη 

εκαο απν ηνπ πνλεξνπ νηη ζνπ εζηηλ ε βαζηιεηα 
θαη ε δπλακηο θαη ε δνμα εηο ηνπο αησλαο ακελ 
 
E não nos conduzas à tentação; mas livra-nos 
do mal; porque teu é o reino, e o poder, e a 
glória, para sempre. Amém. 

θαη κε εηζελεγθεο εκαο εηο πεηξαζκνλ αιια ξπζαη 

εκαο απν ηνπ πνλεξνπ 
 

 
e não nos deixes entrar em tentação; mas livra-
nos do mal. [Porque teu é o reino e o poder, e a 
glória, para sempre, Amém.] 

6:33 δεηεηηε δε πξσηνλ ηελ βαζηιεηαλ ηνπ ζενπ θαη 
ηελ δηθαηνζπλελ απηνπ θαη ηαπηα παληα 

πξνζηεζεζεηαη πκηλ 
 
Mas, buscai primeiro o reino de Deus, e a sua 
justiça, e todas estas coisas vos serão 
acrescentadas. 

δεηεηηε δε πξσηνλ ηελ βαζηιεηαλ  θαη ηελ 
δηθαηνζπλελ απηνπ θαη ηαπηα παληα 

πξνζηεζεζεηαη πκηλ 
 
Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e 
todas estas coisas vos serão acrescentadas. 

8:29 θαη ηδνπ εθξαμαλ ιεγνληεο ηη εκηλ θαη ζνη ηεζνπ 

πηε ηνπ ζενπ ειζεο σδε πξν θαηξνπ βαζαληζαη 
εκαο 
 
E eis que clamaram, dizendo: Que temos nós 
contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui 
atormentar-nos antes do tempo? 

θαη ηδνπ εθξαμαλ ιεγνληεο ηη εκηλ θαη ζνη πηε ηνπ 

ζενπ ειζεο σδε πξν θαηξνπ βαζαληζαη εκαο 
 
 
E eis que gritaram, dizendo: Que temos nós 
contigo, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-
nos antes do tempo? 

9:13 πνξεπζεληεο δε καζεηε ηη εζηηλ ειενλ ζεισ θαη 
νπ ζπζηαλ νπ γαξ ειζνλ θαιεζαη δηθαηνπο αιι 

ακαξησινπο εηο κεηαλνηαλ 
 
Ide, porém, e aprendei o que significa: 
Misericórdia quero, e não sacrifício. Porque eu 
não vim a chamar os justos, mas os pecadores, 
ao arrependimento. 

πνξεπζεληεο δε καζεηε ηη εζηηλ ειενο ζεισ θαη νπ 
ζπζηαλ νπ γαξ ειζνλ θαιεζαη δηθαηνπο αιια 

ακαξησινπο 
 
Ide, pois, e aprendei o que significa: Misericórdia 
quero, e não sacrifícios. Porque eu não vim 
chamar justos, mas pecadores. 

12:35 ν αγαζνο αλζξσπνο εθ ηνπ αγαζνπ ζεζαπξνπ 

ηεο θαξδηαο εθβαιιεη ηα αγαζα θαη ν πνλεξνο 
αλζξσπνο εθ ηνπ πνλεξνπ ζεζαπξνπ εθβαιιεη 

πνλεξα 
 
O homem bom tira boas coisas do bom tesouro 
do seu coração, e o homem mau do mau 
tesouro tira coisas más. 

ν αγαζνο αλζξσπνο εθ ηνπ αγαζνπ ζεζαπξνπ 

εθβαιιεη αγαζα θαη ν πνλεξνο αλζξσπνο εθ ηνπ 
πνλεξνπ ζεζαπξνπ εθβαιιεη πνλεξα 
 
 
O homem bom, do seu bom tesouro tira coisas 
boas, e o homem mau do mau tesouro tira coisas 
más. 

12:47 47 εηπελ δε ηηο απησ ηδνπ ε κεηεξ ζνπ θαη νη 

αδειθνη ζνπ εμσ εζηεθαζηλ δεηνπληεο ζνη 
ιαιεζαη 

47 (em branco) 

 

 



 

47 E disse-lhe alguém: Eis que estão ali fora tua 
mãe e teus irmãos, que querem falar-te. 

 

47 Disse-lhe alguém: Eis que estão ali fora tua 
mãe e teus irmãos, e procuram falar contigo. 

13:51 ιεγεη απηνηο ν ηεζνπο ζπλεθαηε ηαπηα παληα 
ιεγνπζηλ απησ λαη θπξηε 
 
E disse-lhes Jesus: Entendestes todas estas 
coisas? Disseram-lhe eles: Sim, Senhor. 

ζπλεθαηε ηαπηα παληα ιεγνπζηλ απησ λαη 
 
 
Entendestes todas estas coisas? Disseram-lhe 
eles: Entendemos. 

15:8 εγγηδεη κνη ν ιανο νπηνο ησ ζηνκαηη απησλ θαη 
ηνηο ρεηιεζηλ κε ηηκα ε δε θαξδηα απησλ πνξξσ 

απερεη απ εκνπ 
 

Este povo se aproxima de mim com a sua boca e 

me honra com os seus lábios, mas o seu coração 
está longe de mim. 

ν ιανο νπηνο ηνηο ρεηιεζηλ κε ηηκα ε δε θαξδηα 
απησλ πνξξσ απερεη απ εκνπ 

 

 

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

16:3 θαη πξση ζεκεξνλ ρεηκσλ ππξξαδεη γαξ 

ζηπγλαδσλ ν νπξαλνο ππνθξηηαη ην κελ 
πξνζσπνλ ηνπ νπξαλνπ γηλσζθεηε δηαθξηλεηλ ηα 

δε ζεκεηα ησλ θαηξσλ νπ δπλαζζε 

 
E, pela manhã: Hoje haverá tempestade, porque 

o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, 
sabeis discernir a face do céu, e não conheceis 
os sinais dos tempos? 

θαη πξση ζεκεξνλ ρεηκσλ ππξξαδεη γαξ 

ζηπγλαδσλ ν νπξαλνο ην κελ πξνζσπνλ ηνπ 
νπξαλνπ γηλσζθεηε δηαθξηλεηλ ηα δε ζεκεηα ησλ 

θαηξσλ νπ | δπλαζζε]] | 

 
E pela manhã: Hoje haverá tempestade, porque o 

céu está de um vermelho sombrio. Ora, sabeis 
discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir 

os sinais dos tempos? 

16:20 ηνηε δηεζηεηιαην ηνηο καζεηαηο απηνπ ηλα κεδελη 

εηπσζηλ νηη απηνο εζηηλ ηεζνπο ν ρξηζηνο 

 

Então mandou aos seus discípulos que a 
ninguém dissessem que ele era Jesus o Cristo. 

ηνηε | επεηηκεζελ | ηνηο καζεηαηο ηλα κεδελη 

εηπσζηλ νηη απηνο εζηηλ ν ρξηζηνο 

 

Então ordenou aos discípulos que a ninguém 
dissessem que ele era o Cristo. 

17:21  21 ηνπην δε ην γελνο νπθ εθπνξεπεηαη εη κε ελ 

πξνζεπρε θαη λεζηεηα 
 

Mas esta casta de demônios não se expulsa 
senão pela oração e pelo jejum. 

21 (em branco) 

 

 

[mas esta casta de demônios não se expulsa 
senão à força de oração e de jejum.] 

18:11 11 ειζελ γαξ ν πηνο ηνπ αλζξσπνπ ζσζαη ην 

απνισινο 
 

Porque o Filho do homem veio salvar o que se 
tinha perdido. 

11 (em branco) 

 

 

 
[Porque o Filho do homem veio salvar o que se 

havia perdido.] 

19:9 ιεγσ δε πκηλ νηη νο αλ απνιπζε ηελ γπλαηθα 
απηνπ εη κε επη πνξλεηα θαη γακεζε αιιελ 

κνηραηαη θαη ν απνιειπκελελ γακεζαο κνηραηαη 

 

Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar 
sua mulher, não sendo por causa de fornicação, 
e casar com outra, comete adultério; e o que 

casar com a repudiada também comete 
adultério. 

ιεγσ δε πκηλ νηη νο αλ απνιπζε ηελ γπλαηθα 
απηνπ κε επη πνξλεηα θαη γακεζε αιιελ κνηραηαη 

 

 
Eu vos digo porém, que qualquer que repudiar 

sua mulher, a não ser por causa de infidelidade, 
e casar com outra, comete adultério; [e o que 

casar com a repudiada também comete 
adultério.] 

19:17 ν δε εηπελ απησ ηη κε ιεγεηο αγαζνλ νπδεηο 
αγαζνο εη κε εηο ν ζενο εη δε ζειεηο εηζειζεηλ εηο 

ηελ δσελ ηεξεζνλ ηαο εληνιαο 
 

E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não 
há bom senão um só, que é Deus. Se queres, 

porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. 

ν δε εηπελ απησ ηη κε εξσηαο πεξη ηνπ αγαζνπ εηο 
εζηηλ ν αγαζνο εη δε ζειεηο εηο ηελ δσελ εηζειζεηλ 

| ηεξεη | ηαο εληνιαο 
 

Respondeu-lhe ele: Por que me perguntas sobre 
o que é bom? Um só é bom; mas se é que 

queres entrar na vida, guarda os mandamentos. 

20:7 ιεγνπζηλ απησ νηη νπδεηο εκαο εκηζζσζαην ιεγεη ιεγνπζηλ απησ νηη νπδεηο εκαο εκηζζσζαην ιεγεη 



απηνηο ππαγεηε θαη πκεηο εηο ηνλ ακπεισλα θαη ν 
εαλ ε δηθαηνλ ιεςεζζε 

 
Disseram-lhe eles: Porque ninguém nos 

assalariou. Diz-lhes ele: Ide vós também para a 
vinha, e recebereis o que for justo. 

απηνηο ππαγεηε θαη πκεηο εηο ηνλ ακπεισλα 
 

 
Responderam-lhe eles: Porque ninguém nos 

contratou. Disse-lhes ele: Ide também vós para a 
vinha. 

20:16 νπησο εζνληαη νη εζραηνη πξσηνη θαη νη πξσηνη 
εζραηνη πνιινη γαξ εηζηλ θιεηνη νιηγνη δε 

εθιεθηνη 
 

Assim os derradeiros serão primeiros, e os 
primeiros derradeiros; porque muitos são 

chamados, mas poucos escolhidos. 

νπησο εζνληαη νη εζραηνη πξσηνη θαη νη πξσηνη 
εζραηνη 

 
 

Assim os últimos serão primeiros, e os primeiros 
serão últimos. 

20:22 απνθξηζεηο δε ν ηεζνπο εηπελ νπθ νηδαηε ηη 

αηηεηζζε δπλαζζε πηεηλ ην πνηεξηνλ ν εγσ κειισ 
πηλεηλ θαη ην βαπηηζκα ν εγσ βαπηηδνκαη 

βαπηηζζελαη ιεγνπζηλ απησ δπλακεζα 
 

Jesus, porém, respondendo, disse: Não sabeis o 

que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei 
de beber, e ser batizados com o batismo com 

que eu sou batizado? Dizem-lhe eles: Podemos. 

απνθξηζεηο δε ν ηεζνπο εηπελ νπθ νηδαηε ηη 

αηηεηζζε δπλαζζε πηεηλ ην πνηεξηνλ ν εγσ κειισ 
πηλεηλ ιεγνπζηλ απησ δπλακεζα 

 
 

Jesus, porém, replicou: Não sabeis o que pedis; 

podeis beber o cálice que eu estou para beber? 
Responderam-lhe: Podemos. 

23:14 14 νπαη δε νπαη πκηλ γξακκαηεηο θαη θαξηζαηνη 
ππνθξηηαη νηη θαηεζζηεηε ηαο νηθηαο ησλ ρεξσλ 

θαη πξνθαζεη καθξα πξνζεπρνκελνη δηα ηνπην 
ιεςεζζε πεξηζζνηεξνλ θξηκα 

 
Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! pois 

que devorais as casas das viúvas, sob pretexto 
de prolongadas orações; por isso sofrereis mais 

rigoroso juízo. 

14 (em branco) 

 

 

 

 

 
[Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! porque 

devorais as casas das viúvas e sob pretexto fazeis 
longas orações; por isso recebereis maior 

condenação.] 

25:13 γξεγνξεηηε νπλ νηη νπθ νηδαηε ηελ εκεξαλ νπδε 

ηελ σξαλ ελ ε ν πηνο ηνπ αλζξσπνπ εξρεηαη 
 

Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora 
em que o Filho do homem há de vir. 

γξεγνξεηηε νπλ νηη νπθ νηδαηε ηελ εκεξαλ νπδε 

ηελ σξαλ 
 

Vigiai pois, porque não sabeis nem o dia nem a 
hora. 

27:35 ζηαπξσζαληεο δε απηνλ δηεκεξηζαλην ηα ηκαηηα 
απηνπ βαιινληεο θιεξνλ ηλα πιεξσζε ην ξεζελ 

ππν ηνπ πξνθεηνπ δηεκεξηζαλην ηα ηκαηηα κνπ 
εαπηνηο θαη επη ηνλ ηκαηηζκνλ κνπ εβαινλ θιεξνλ 

 

E, havendo-o crucificado, repartiram as suas 
vestes, lançando sortes, para que se cumprisse o 

que foi dito pelo profeta: Repartiram entre si as 
minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram 

sortes. 

ζηαπξσζαληεο δε απηνλ δηεκεξηζαλην ηα ηκαηηα 
απηνπ βαιινληεο θιεξνλ 

 
 

 

Então, depois de o crucificarem, repartiram as 
vestes dele, lançando sortes, [para que se 

cumprisse o que foi dito pelo profeta: Repartiram 
entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica 

deitaram sortes.] 

28:9 σο δε επνξεπνλην απαγγεηιαη ηνηο καζεηαηο 

απηνπ θαη ηδνπ ν ηεζνπο απεληεζελ απηαηο ιεγσλ 
ραηξεηε αη δε πξνζειζνπζαη εθξαηεζαλ απηνπ 

ηνπο πνδαο θαη πξνζεθπλεζαλ απησ 
 

E, indo elas a dar as novas aos seus discípulos, 
eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: Eu 

vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus 

pés, e o adoraram. 

θαη ηδνπ ηεζνπο ππεληεζελ απηαηο ιεγσλ ραηξεηε 

αη δε πξνζειζνπζαη εθξαηεζαλ απηνπ ηνπο πνδαο 
θαη πξνζεθπλεζαλ απησ 

 
 

E eis que Jesus lhes veio ao encontro, dizendo: 
Salve. E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os 

pés, e o adoraram. 

Referência Marcos 

1:14 κεηα δε ην παξαδνζελαη ηνλ ησαλλελ ειζελ ν | θαη κεηα | ην παξαδνζελαη ηνλ ησαλλελ ειζελ ν 



ηεζνπο εηο ηελ γαιηιαηαλ θεξπζζσλ ην 
επαγγειηνλ ηεο βαζηιεηαο ηνπ ζενπ 

 
E, depois que João foi entregue à prisão, veio 

Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do 
reino de Deus 

ηεζνπο εηο ηελ γαιηιαηαλ θεξπζζσλ ην επαγγειηνλ 
ηνπ ζενπ 

 
Ora, depois que João foi entregue, veio Jesus 

para a Galileia pregando o evangelho de Deus 

1:31 θαη πξνζειζσλ εγεηξελ απηελ θξαηεζαο ηεο 
ρεηξνο απηεο θαη αθεθελ απηελ ν ππξεηνο 

επζεσο θαη δηεθνλεη απηνηο 
 

Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão, e 
levantou-a; e imediatamente a febre a deixou, e 

servia-os. 

θαη πξνζειζσλ εγεηξελ απηελ θξαηεζαο ηεο 
ρεηξνο θαη αθεθελ απηελ ν ππξεηνο θαη δηεθνλεη 

απηνηο 
 

Então Jesus, chegando-se e tomando-a pela mão, 
a levantou; e a febre a deixou, e ela os servia. 

2:17 θαη αθνπζαο ν ηεζνπο ιεγεη απηνηο νπ ρξεηαλ 

ερνπζηλ νη ηζρπνληεο ηαηξνπ αιι νη θαθσο 
ερνληεο νπθ ειζνλ θαιεζαη δηθαηνπο αιια 

ακαξησινπο εηο κεηαλνηαλ 
 

E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: Os sãos 

não necessitam de médico, mas, sim, os que 
estão doentes; eu não vim chamar os justos, 

mas, sim, os pecadores ao arrependimento. 

θαη αθνπζαο ν ηεζνπο ιεγεη απηνηο [νηη] νπ ρξεηαλ 

ερνπζηλ νη ηζρπνληεο ηαηξνπ αιι νη θαθσο ερνληεο 
νπθ ειζνλ θαιεζαη δηθαηνπο αιια ακαξησινπο 

 
 

Jesus, porém, ouvindo isso, disse-lhes: Não 

necessitam de médico os sãos, mas sim os 
enfermos; eu não vim chamar justos, mas 

pecadores. 

6:11 θαη νζνη αλ κε δεμσληαη πκαο κεδε αθνπζσζηλ 
πκσλ εθπνξεπνκελνη εθεηζελ εθηηλαμαηε ηνλ ρνπλ 

ηνλ ππνθαησ ησλ πνδσλ πκσλ εηο καξηπξηνλ 

απηνηο ακελ ιεγσ πκηλ αλεθηνηεξνλ εζηαη 
ζνδνκνηο ε γνκνξξνηο ελ εκεξα θξηζεσο ε ηε 

πνιεη εθεηλε 
 

E tantos quantos vos não receberem, nem vos 

ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver 
debaixo dos vossos pés, em testemunho contra 

eles. Em verdade vos digo que haverá mais 
tolerância no dia de juízo para Sodoma e 

Gomorra, do que para os daquela cidade. 

θαη ος αλ ηνπνο κε δεμεηαη πκαο κεδε αθνπζσζηλ 
πκσλ εθπνξεπνκελνη εθεηζελ εθηηλαμαηε ηνλ ρνπλ 

ηνλ ππνθαησ ησλ πνδσλ πκσλ εηο καξηπξηνλ 

απηνηο 
 

 
 

E se qualquer lugar não vos receber, nem os 

homens vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que 
estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho 

contra eles. 

6:16 αθνπζαο δε ν εξσδεο εηπελ νηη νλ εγσ 

απεθεθαιηζα ησαλλελ νπηνο εζηηλ απηνο εγεξζε 
εθ λεθξσλ 

 
Herodes, porém, ouvindo isto, disse: Este é 

João, que mandei degolar; ressuscitou dentre os 

mortos. 

αθνπζαο δε ν εξσδεο ειεγελ νλ εγσ απεθεθαιηζα 

ησαλλελ νπηνο εγεξζε 
 

 
Herodes, porém, ouvindo isso, dizia: É João, 

aquele a quem eu mandei degolar: ele 

ressuscitou. 

7:8 αθεληεο γαξ ηελ εληνιελ ηνπ ζενπ θξαηεηηε ηελ 
παξαδνζηλ ησλ αλζξσπσλ βαπηηζκνπο μεζησλ 

θαη πνηεξησλ θαη αιια παξνκνηα ηνηαπηα πνιια 
πνηεηηε 

 

Porque, deixando o mandamento de Deus, 
retendes a tradição dos homens; como o lavar 

dos jarros e dos copos; e fazeis muitas outras 
coisas semelhantes a estas. 

αθεληεο ηελ εληνιελ ηνπ ζενπ θξαηεηηε ηελ 
παξαδνζηλ ησλ αλζξσπσλ 

 
 

 

Vós deixais o mandamento de Deus, e vos 
apegais à tradição dos homens. 

 

7:16 εη ηηο ερεη σηα αθνπεηλ αθνπεησ 

 

Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. 

16 (em branco) 
 
[Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça.] 

9:24  θαη επζεσο θξαμαο ν παηεξ ηνπ παηδηνπ κεηα 
δαθξπσλ ειεγελ πηζηεπσ θπξηε βνεζεη κνπ ηε 

απηζηηα 
 

επζπο θξαμαο ν παηεξ ηνπ παηδηνπ ειεγελ 
πηζηεπσ βνεζεη κνπ ηε απηζηηα 

 
 



E logo o pai do menino, clamando, com 
lágrimas, disse: Eu creio, Senhor! ajuda a minha 

incredulidade. 

Imediatamente o pai do menino, clamando, [com 
lágrimas] disse: Creio! Ajuda a minha 

incredulidade. 

9:42 θαη νο αλ ζθαλδαιηζε ελα ησλ κηθξσλ  ηνπησλ 
ησλ πηζηεπνλησλ εηο εκε θαινλ εζηηλ απησ 

καιινλ εη πεξηθεηηαη ιηζνο κπιηθνο πεξη ηνλ 

ηξαρεινλ απηνπ θαη βεβιεηαη εηο ηελ ζαιαζζαλ 
 

E qualquer que escandalizar um destes 
pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora 

que lhe pusessem ao pescoço uma mó de 
atafona, e que fosse lançado no mar. 

θαη νο αλ ζθαλδαιηζε ελα ησλ κηθξσλ ηνπησλ 
ησλ πηζηεπνλησλ  θαινλ εζηηλ απησ καιινλ εη 

πεξηθεηηαη μσλος ονικος πεξη ηνλ ηξαρεινλ 

απηνπ θαη βεβιεηαη εηο ηελ ζαιαζζαλ 
 

Mas qualquer que fizer tropeçar um destes 
pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora 

que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de 
moinho, e que fosse lançado no mar. 

9:44 44 νπνπ ν ζθσιεμ απησλ νπ ηειεπηα θαη ην ππξ 
νπ ζβελλπηαη 
 

Onde o seu bicho não morre, e o fogo nunca se 
apaga. 

44 (em branco) 
 
 

[onde o seu verme não morre, e o fogo não se 

apaga.] 

9:46 46 νπνπ ν ζθσιεμ απησλ νπ ηειεπηα θαη ην ππξ 

νπ ζβελλπηαη 

 
Onde o seu bicho não morre, e o fogo nunca se 

apaga. 

46 (em branco) 
 
 

[onde o seu verme não morre, e o fogo não se 

apaga.] 

9:49 παο γαξ ππξη αιηζζεζεηαη θαη παζα ζπζηα αιη 
αιηζζεζεηαη 

 

Porque cada um será salgado com fogo, e cada 
sacrifício será salgado com sal. 

παο γαξ ππξη αιηζζεζεηαη 
 

 

Porque cada um será salgado com fogo. 

 

10:21 ν δε ηεζνπο εκβιεςαο απησ εγαπεζελ απηνλ θαη 
εηπελ απησ ελ ζνη πζηεξεη ππαγε νζα ερεηο 

πσιεζνλ θαη δνο ηνηο πησρνηο θαη εμεηο ζεζαπξνλ 
ελ νπξαλσ θαη δεπξν αθνινπζεη κνη αξαο ηνλ 

ζηαπξνλ 

 
E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: 

Falta-te uma coisa: vai, vende tudo quanto tens, 
e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu; e 

vem, toma a cruz, e segue-me. 

ν δε ηεζνπο εκβιεςαο απησ εγαπεζελ απηνλ θαη 
εηπελ απησ ελ ζε πζηεξεη ππαγε νζα ερεηο 

πσιεζνλ θαη δνο [ηνηο] πησρνηο θαη εμεηο 
ζεζαπξνλ ελ νπξαλσ θαη δεπξν αθνινπζεη κνη 

 

 
E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: 

Uma coisa te falta; vai vende tudo quanto tens e 
dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu; e 

vem, segue-me. 

11:10 επινγεκελε ε εξρνκελε βαζηιεηα ελ νλνκαηη 

θπξηνπ ηνπ παηξνο εκσλ δαβηδ σζαλλα ελ ηνηο 
πςηζηνηο 

 
Bendito o reino do nosso pai Davi, que vem em 

nome do Senhor. Hosana nas alturas. 

επινγεκελε ε εξρνκελε βαζηιεηα ηνπ παηξνο 

εκσλ δαπηδ σζαλλα ελ ηνηο πςηζηνηο 
 

 
Bendito o reino que vem, o reino de nosso pai 

Davi! Hosana nas alturas! 

11:26 26 εη δε πκεηο νπθ αθηεηε νπδε ν παηεξ πκσλ ν 

ελ ηνηο νπξαλνηο αθεζεη ηα παξαπησκαηα πκσλ 
 

Mas, se vós não perdoardes, também vosso Pai, 
que está nos céus, vos não perdoará as vossas 

ofensas. 

26 (em branco) 
 

 

[Mas, se vós não perdoardes, também vosso Pai, 
que está no céu, não vos perdoará as vossas 

ofensas.] 

13:14  νηαλ δε ηδεηε ην βδειπγκα ηεο εξεκσζεσο ην 

ξεζελ ππν δαληει ηνπ πξνθεηνπ  εζηνο εζησο 
νπνπ νπ δεη ν αλαγηλσζθσλ λνεηησ ηνηε νη ελ ηε 

ηνπδαηα θεπγεησζαλ εηο ηα νξε 
 

Ora, quando vós virdes a abominação do 

assolamento, que foi predita por Daniel o 
profeta, estar onde não deve estar (quem lê, 

νηαλ δε ηδεηε ην βδειπγκα ηεο εξεκσζεσο 

εζηεθνηα νπνπ νπ δεη ν αλαγηλσζθσλ λνεηησ 
ηνηε νη ελ ηε ηνπδαηα θεπγεησζαλ εηο ηα νξε 

 
 

Ora, quando vós virdes a abominação da 

desolação estar onde não deve estar (quem lê, 
entenda), então os que estiverem na Judeia 



entenda), então os que estiverem na Judéia 
fujam para os montes. 

fujam para os montes; 

 

13:33 βιεπεηε αγξππλεηηε θαη πξνζεπρεζζε νπθ νηδαηε 
γαξ πνηε ν θαηξνο εζηηλ 

 
Olhai, vigiai e orai; porque não sabeis quando 

chegará o tempo. 

βιεπεηε αγξππλεηηε νπθ νηδαηε γαξ πνηε ν θαηξνο 
| [εζηηλ] | 

 
Olhai! vigiai! porque não sabeis quando chegará 

o tempo. 

14:68  ν δε εξλεζαην ιεγσλ νπθ νηδα νπδε επηζηακαη ηη 

ζπ ιεγεηο θαη εμειζελ εμσ εηο ην πξναπιηνλ θαη 
αιεθησξ εθσλεζελ 

 
Mas ele negou-o, dizendo: Não o conheço, nem 

sei o que dizes. E saiu fora ao alpendre, e o galo 

cantou. 

ν δε εξλεζαην ιεγσλ νπηε νηδα νπηε επηζηακαη 

ζπ ηη ιεγεηο θαη εμειζελ εμσ εηο ην πξναπιηνλ 
 

 
Mas ele o negou, dizendo: Não sei nem 

compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre. 

15:28 28 θαη επιεξσζε ε γξαθε ε ιεγνπζα θαη κεηα 
αλνκσλ εινγηζζε 
 

E cumprindo-se a escritura que diz: E com os 
malfeitores foi contado. 

28 (em branco) 
 

 
[E cumpriu-se a escritura que diz: E com os 

malfeitores foi contado.] 

16:9-20 

               

9 αλαζηαο δε πξση πξσηε ζαββαηνπ εθαλε 
πξσηνλ καξηα ηε καγδαιελε αθ εο εθβεβιεθεη 
επηα δαηκνληα 

10 εθεηλε πνξεπζεηζα απεγγεηιελ ηνηο κεη απηνπ 
γελνκελνηο πελζνπζηλ θαη θιαηνπζηλ 

11 θαθεηλνη αθνπζαληεο νηη δε θαη εζεαζε ππ 

απηεο επηζηεζαλ 

12 κεηα δε ηαπηα δπζηλ εμ απησλ πεξηπαηνπζηλ 
εθαλεξσζε ελ εηεξα κνξθε πνξεπνκελνηο εηο 

αγξνλ 

13 θαθεηλνη απειζνληεο απεγγεηιαλ ηνηο ινηπνηο 
νπδε εθεηλνηο επηζηεπζαλ 

14 πζηεξνλ αλαθεηκελνηο απηνηο ηνηο ελδεθα 
εθαλεξσζε θαη σλεηδηζελ ηελ απηζηηαλ απησλ 

θαη ζθιεξνθαξδηαλ νηη ηνηο ζεαζακελνηο απηνλ 
εγεγεξκελνλ νπθ επηζηεπζαλ 

15 θαη εηπελ απηνηο πνξεπζεληεο εηο ηνλ θνζκνλ 
απαληα θεξπμαηε ην επαγγειηνλ παζε ηε θηηζεη 

16 ν πηζηεπζαο θαη βαπηηζζεηο ζσζεζεηαη ν δε 
απηζηεζαο θαηαθξηζεζεηαη 

17 ζεκεηα δε ηνηο πηζηεπζαζηλ ηαπηα 
παξαθνινπζεζεη ελ ησ νλνκαηη κνπ δαηκνληα 

εθβαινπζηλ γισζζαηο ιαιεζνπζηλ θαηλαηο 

18 νθεηο αξνπζηλ θαλ ζαλαζηκνλ ηη πησζηλ νπ κε 
απηνπο βιαςεη επη αξξσζηνπο ρεηξαο 
επηζεζνπζηλ θαη θαισο εμνπζηλ 

19 ν κελ νπλ θπξηνο κεηα ην ιαιεζαη απηνηο 
αλειεθζε εηο ηνλ νπξαλνλ θαη εθαζηζελ εθ 
δεμησλ ηνπ ζενπ 

20 εθεηλνη δε εμειζνληεο εθεξπμαλ παληαρνπ ηνπ 
θπξηνπ ζπλεξγνπληνο θαη ηνλ ινγνλ βεβαηνπληνο 

δηα ησλ επαθνινπζνπλησλ ζεκεησλ ακελ 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 [[αλαζηαο δε πξση πξσηε ζαββαηνπ εθαλε 
πξσηνλ καξηα ηε καγδαιελε παξ εο εθβεβιεθεη 
επηα δαηκνληα 

10 εθεηλε πνξεπζεηζα απεγγεηιελ ηνηο κεη απηνπ 
γελνκελνηο πελζνπζηλ θαη θιαηνπζηλ 

11 θαθεηλνη αθνπζαληεο νηη δε θαη εζεαζε ππ 

απηεο επηζηεζαλ 

12 κεηα δε ηαπηα δπζηλ εμ απησλ πεξηπαηνπζηλ 
εθαλεξσζε ελ εηεξα κνξθε πνξεπνκελνηο εηο 

αγξνλ 

13 θαθεηλνη απειζνληεο απεγγεηιαλ ηνηο ινηπνηο 
νπδε εθεηλνηο επηζηεπζαλ 

14 πζηεξνλ [δε] αλαθεηκελνηο απηνηο ηνηο ελδεθα 
εθαλεξσζε θαη σλεηδηζελ ηελ απηζηηαλ απησλ θαη 

ζθιεξνθαξδηαλ νηη ηνηο ζεαζακελνηο απηνλ 
εγεγεξκελνλ | [εθ λεθξσλ]| νπθ επηζηεπζαλ 

15 θαη εηπελ απηνηο πνξεπζεληεο εηο ηνλ θνζκνλ 
απαληα θεξπμαηε ην επαγγειηνλ παζε ηε θηηζεη 

16 ν πηζηεπζαο θαη βαπηηζζεηο ζσζεζεηαη ν δε 
απηζηεζαο θαηαθξηζεζεηαη 

17 ζεκεηα δε ηνηο πηζηεπζαζηλ | αθνινπζεζεη 
ηαπηα | ελ ησ νλνκαηη κνπ δαηκνληα εθβαινπζηλ 

γισζζαηο ιαιεζνπζηλ  

18 [θαη ελ ηαηο ρεξζηλ] νθεηο αξνπζηλ θαλ 
ζαλαζηκνλ ηη πησζηλ νπ κε απηνπο βιαςε επη 
αξξσζηνπο ρεηξαο επηζεζνπζηλ θαη θαισο 

εμνπζηλ 

19 ν κελ νπλ θπξηνο | [ηεζνπο] | κεηα ην ιαιεζαη 
απηνηο αλειεκθζε εηο ηνλ νπξαλνλ θαη εθαζηζελ 

εθ δεμησλ ηνπ ζενπ 

20 εθεηλνη δε εμειζνληεο εθεξπμαλ παληαρνπ ηνπ 
θπξηνπ ζπλεξγνπληνο θαη ηνλ ινγνλ βεβαηνπληνο 
δηα ησλ επαθνινπζνπλησλ ζεκεησλ]] [[παληα δε 

ηα παξεγγεικελα ηνηο πεξη ηνλ πεηξνλ ζπληνκσο 
εμεγγεηιαλ κεηα δε ηαπηα θαη απηνο ν ηεζνπο απν 

αλαηνιεο θαη αρξη δπζεσο εμαπεζηεηιελ δη απησλ 

ην ηεξνλ θαη αθζαξηνλ θεξπγκα ηεο αησληνπ | 
ζσηεξηαο]] | 

 



 

9 E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do 

primeiro dia da semana, apareceu 
primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha 

expulsado sete demônios. 

10 E, partindo ela, anunciou-o àqueles que 
tinham estado com ele, os quais estavam tristes, 

e chorando. 

11 E, ouvindo eles que vivia, e que tinha sido 
visto por ela, não o creram. 

12 E depois manifestou-se de outra forma a dois 
deles, que iam de caminho para o campo. 

13 E, indo estes, anunciaram-no aos outros, mas 
nem ainda estes creram. 

14 Finalmente apareceu aos onze, estando eles 
assentados à mesa, e lançou-lhes em rosto a 
sua incredulidade e dureza de coração, por não 

haverem crido nos que o tinham visto já 
ressuscitado. 

15 E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o 
evangelho a toda criatura. 

16 Quem crer e for batizado será salvo; mas 
quem não crer será condenado. 

17 E estes sinais seguirão aos que crerem: Em 
meu nome expulsarão os demônios; falarão 

novas línguas; 

18 Pegarão nas serpentes; e, se beberem 
alguma coisa mortífera, não lhes fará dano 
algum; e porão as mãos sobre os enfermos, e 

os curarão. 

19 Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi 

recebido no céu, e assentou-se à direita de 
Deus. 

20 E eles, tendo partido, pregaram por todas as 
partes, cooperando com eles o Senhor, e 
confirmando a palavra com os sinais que se 

seguiram. Amém. 

 

9 [Ora, havendo Jesus ressurgido cedo no 
primeiro dia da semana, apareceu primeiramente 

a Maria Madalena, da qual tinha expulsado sete 
demônios. 

10 Foi ela anunciá-lo aos que haviam andado 
com ele, os quais estavam tristes e chorando; 

11 e ouvindo eles que vivia, e que tinha sido 

visto por ela, não o creram. 

12 Depois disso manifestou-se sob outra forma a 
dois deles que iam de caminho para o campo, 

13 os quais foram anunciá-lo aos outros; mas 
nem a estes deram crédito. 

14 Por último, então, apareceu aos onze, estando 
eles reclinados à mesa, e lançou-lhes em rosto a 
sua incredulidade e dureza de coração, por não 

haverem dado crédito aos que o tinham visto já 
ressurgido. 

15 E disse-lhes: Ide por todo o mundo, e pregai 
o evangelho a toda criatura. 

16 Quem crer e for batizado será salvo; mas 
quem não crer será condenado. 

17 E estes sinais acompanharão aos que crerem: 
em meu nome expulsarão demônios; falarão 

novas línguas; 

18 pegarão em serpentes; e se beberem alguma 
coisa mortífera, não lhes fará dano algum; e 
porão as mãos sobre os enfermos, e estes serão 

curados. 

19 Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi 
recebido no céu, e assentou-se à direita de 

Deus. 

20 Eles, pois, saindo, pregaram por toda parte, 
cooperando com eles o Senhor, e confirmando a 
palavra com os sinais que os acompanhavam.] 

Referência Lucas 

1:28 θαη εηζειζσλ ν αγγεινο πξνο απηελ εηπελ ραηξε 
θεραξηησκελε ν θπξηνο κεηα ζνπ επινγεκελε ζπ 

ελ γπλαημηλ 
 

E, entrando o anjo aonde ela estava, disse: 
Salve, agraciada; o Senhor é contigo; bendita és 
tu entre as mulheres. 

θαη εηζειζσλ πξνο απηελ εηπελ ραηξε 
θεραξηησκελε ν θπξηνο κεηα ζνπ 

 
 

E, entrando o anjo onde ela estava disse: Salve, 
agraciada; o Senhor é contigo. 

4:4 θαη απεθξηζε ηεζνπο πξνο απηνλ ιεγσλ γεγξαπηαη 

νηη νπθ επ αξησ κνλσ δεζεηαη ν αλζξσπνο αιι 
επη παληη ξεκαηη ζενπ 

 
E Jesus lhe respondeu, dizendo: Está escrito que 

nem só de pão viverá o homem, mas de toda a 

palavra de Deus. 

θαη απεθξηζε πξνο απηνλ ν ηεζνπο γεγξαπηαη νηη 

νπθ επ αξησ κνλσ δεζεηαη ν αλζξσπνο 
 

 
Jesus, porém, lhe respondeu: Está escrito: Nem 

só de pão viverá o homem. 

4:8 θαη απνθξηζεηο απησ εηπελ ν ηεζνπο ππαγε νπηζσ 
κνπ ζαηαλα γεγξαπηαη γαξ πξνζθπλεζεηο θπξηνλ 

ηνλ ζενλ ζνπ θαη απησ κνλσ ιαηξεπζεηο 
 
E Jesus, respondendo, disse-lhe: Vai-te para trás 
de mim, Satanás; porque está escrito: Adorarás 

θαη απνθξηζεηο ν ηεζνπο εηπελ απησ γεγξαπηαη 
θπξηνλ ηνλ ζενλ ζνπ πξνζθπλεζεηο θαη απησ 

κνλσ ιαηξεπζεηο 

 
Respondeu-lhe Jesus: Está escrito: Ao Senhor teu 
Deus adorarás, e só a ele servirás. 



o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. 

4:41 εμεξρεην δε θαη δαηκνληα απν πνιισλ θξαδνληα 
θαη ιεγνληα νηη ζπ εη ν ρξηζηνο ν πηνο ηνπ ζενπ 

θαη επηηηκσλ νπθ εηα απηα ιαιεηλ νηη εδεηζαλ ηνλ 
ρξηζηνλ απηνλ εηλαη 

 

E também de muitos saíam demônios, clamando 
e dizendo: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele, 

repreendendo-os, não os deixava falar, pois 
sabiam que ele era o Cristo. 

εμεξρεην δε θαη δαηκνληα απν πνιισλ | θξαδνληα 
| θαη ιεγνληα νηη ζπ εη ν πηνο ηνπ ζενπ θαη 

επηηηκσλ νπθ εηα απηα ιαιεηλ νηη εδεηζαλ ηνλ 
ρξηζηνλ απηνλ εηλαη 

 

Também de muitos saíam demônios, gritando e 
dizendo: Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os 

repreendia, e não os deixava falar; pois sabiam 
que ele era o Cristo. 

7:31 εηπελ δε ν θπξηνο ηηλη νπλ νκνησζσ ηνπο 

αλζξσπνπο ηεο γελεαο ηαπηεο θαη ηηλη εηζηλ 

νκνηνη 
 

E disse o Senhor: A quem, pois, compararei os 
homens desta geração, e a quem são 

semelhantes? 

ηηλη νπλ νκνησζσ ηνπο αλζξσπνπο ηεο γελεαο 

ηαπηεο θαη ηηλη εηζηλ νκνηνη 

 
 

A que, pois, compararei os homens desta 
geração, e a que são semelhantes? 

9:54-56 54 ηδνληεο δε νη καζεηαη απηνπ ηαθσβνο θαη 
ησαλλεο εηπνλ θπξηε ζειεηο εηπσκελ ππξ 

θαηαβελαη απν ηνπ νπξαλνπ θαη αλαισζαη 
απηνπο σο θαη ειηαο επνηεζελ 

55 ζηξαθεηο δε επεηηκεζελ απηνηο θαη εηπελ νπθ 
νηδαηε νηνπ πλεπκαηνο εζηε πκεηο 

56 ν γαξ πηνο ηνπ αλζξσπνπ νπθ ειζελ ςπραο 

αλζξσπσλ απνιεζαη αιια ζσζαη θαη 
επνξεπζεζαλ εηο εηεξαλ θσκελ 

 

54 E os seus discípulos, Tiago e João, vendo 

[isto], disseram: Senhor, queres que digamos 
que desça fogo do céu e os consuma, como 

Elias também fez? 

55 Voltando-se, porém, repreendeu-os, e disse: 
Vós não sabeis de que espírito sois. 

56 Porque o Filho do homem não veio para 
destruir as almas dos homens, mas para salvá-
las. E foram para outra aldeia. 

54 ηδνληεο δε νη καζεηαη ηαθσβνο θαη ησαλλεο 
εηπαλ θπξηε ζειεηο εηπσκελ ππξ θαηαβελαη απν 

ηνπ νπξαλνπ θαη αλαισζαη απηνπο 

55 ζηξαθεηο δε επεηηκεζελ απηνηο 

 

 

56 θαη επνξεπζεζαλ εηο εηεξαλ θσκελ 

 

 

 

54 Vendo isto os discípulos Tiago e João, 
disseram: Senhor, queres que mandemos descer 

fogo do céu para os consumir [como Elias 
também fez?] 

55 Ele porém, voltando-se, repreendeu-os, [e 
disse: Vós não sabeis de que espírito sois.] 

56 [Pois o Filho do Homem não veio para destruir 
as vidas dos homens, mas para salvá-las.] E 
foram para outra aldeia. 

11:2-4 2 εηπελ δε απηνηο νηαλ πξνζεπρεζζε ιεγεηε 
παηεξ εκσλ ν ελ ηνηο νπξαλνηο αγηαζζεησ ην 

νλνκα ζνπ ειζεησ ε βαζηιεηα ζνπ γελεζεησ ην 
ζειεκα ζνπ σο ελ νπξαλσ θαη επη ηεο γεο 

3 ηνλ αξηνλ εκσλ ηνλ επηνπζηνλ δηδνπ εκηλ ην 
θαζ εκεξαλ 

4 θαη αθεο εκηλ ηαο ακαξηηαο εκσλ θαη γαξ απηνη 

αθηεκελ παληη νθεηινληη εκηλ θαη κε εηζελεγθεο 
εκαο εηο πεηξαζκνλ αιια ξπζαη εκαο απν ηνπ 

πνλεξνπ 

 

2 E ele lhes disse: Quando orardes, dizei: Pai 
nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu 

nome; venha o teu reino; seja feita a tua 

vontade, assim na terra, como no céu. 

3 Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano; 

4 E perdoa-nos os nossos pecados, pois também 
nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não 

nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. 

2 εηπελ δε απηνηο νηαλ πξνζεπρεζζε ιεγεηε 
παηεξ αγηαζζεησ ην νλνκα ζνπ ειζεησ ε 

βαζηιεηα ζνπ 

 

 

3 ηνλ αξηνλ εκσλ ηνλ επηνπζηνλ δηδνπ εκηλ ην 
θαζ εκεξαλ 

4 θαη αθεο εκηλ ηαο ακαξηηαο εκσλ θαη γαξ απηνη 
αθηνκελ παληη νθεηινληη εκηλ θαη κε εηζελεγθεο 

εκαο εηο πεηξαζκνλ 

 

2 Ao que ele lhes disse: Quando orardes, dizei: 
Pai, santificado seja o teu nome; venha o teu 

reino; 

3 Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano; 

 

4 e perdoa-nos os nossos pecados, pois também 
nós perdoamos a todo aquele que nos deve; e 

não nos deixes entrar em tentação, [mas livra-

nos do mal.] 

11:29 ησλ δε νρισλ επαζξνηδνκελσλ εξμαην ιεγεηλ ε 
γελεα απηε πνλεξα εζηηλ ζεκεηνλ επηδεηεη θαη 

ησλ δε νρισλ επαζξνηδνκελσλ εξμαην ιεγεηλ ε 
γελεα απηε γελεα πνλεξα εζηηλ ζεκεηνλ δεηεη θαη 



ζεκεηνλ νπ δνζεζεηαη απηε εη κε ην ζεκεηνλ 
ησλα ηνπ πξνθεηνπ 

 
E, ajuntando-se a multidão, começou a dizer: 

Maligna é esta geração; ela pede um sinal; e não 
lhe será dado [outro] sinal, senão o sinal do 

profeta Jonas; 

ζεκεηνλ νπ δνζεζεηαη απηε εη κε ην ζεκεηνλ ησλα 
 

 
Como afluíssem as multidões, começou ele a 

dizer: Geração perversa é esta; ela pede um 
sinal; e nenhum sinal se lhe dará, senão o de 

Jonas; 

17:36 36 δπν εζνληαη ελ ησ αγξσ ν εηο παξαιεθζεζεηαη 

θαη ν εηεξνο αθεζεζεηαη 
 

Dois estarão no campo; um será tomado, e o 
outro será deixado. 

36 (em branco) 

 

 
[Dois homens estarão no campo; um será 

tomado, e o outro será deixado.] 

21:4 απαληεο γαξ νπηνη εθ ηνπ πεξηζζεπνληνο απηνηο 
εβαινλ εηο ηα δσξα ηνπ ζενπ απηε δε εθ ηνπ 

πζηεξεκαηνο απηεο απαληα ηνλ βηνλ νλ εηρελ 
εβαιελ 

 
Porque todos aqueles deitaram para as ofertas 

de Deus do que lhes sobeja; mas esta, da sua 

pobreza, deitou todo o sustento que tinha. 

παληεο γαξ νπηνη εθ ηνπ πεξηζζεπνληνο απηνηο 
εβαινλ εηο ηα δσξα απηε δε εθ ηνπ πζηεξεκαηνο 

απηεο παληα ηνλ βηνλ νλ εηρελ εβαιελ 
 

 
porque todos aqueles deram daquilo que lhes 

sobrava; mas esta, da sua pobreza, deu tudo o 

que tinha para o seu sustento. 

22:31 εηπελ δε ν θπξηνο ζηκσλ ζηκσλ ηδνπ ν ζαηαλαο 
εμεηεζαην πκαο ηνπ ζηληαζαη σο ηνλ ζηηνλ 

 
Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que 

Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo; 

ζηκσλ ζηκσλ ηδνπ ν ζαηαλαο εμεηεζαην πκαο ηνπ 
ζηληαζαη σο ηνλ ζηηνλ 

 
Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para 

vos cirandar como trigo; 

22:64 θαη πεξηθαιπςαληεο απηνλ εηππηνλ απηνπ ην 

πξνζσπνλ θαη επεξσησλ απηνλ ιεγνληεο 
πξνθεηεπζνλ ηηο εζηηλ ν παηζαο ζε 

 
E, vendando-lhe os olhos, feriam-no no rosto, e 

perguntavam-lhe, dizendo: Profetiza, quem é 

que te feriu? 

θαη πεξηθαιπςαληεο απηνλ επεξσησλ ιεγνληεο 

πξνθεηεπζνλ ηηο εζηηλ ν παηζαο ζε 
 

 
e, vendando-lhe os olhos, perguntavam, dizendo: 

Profetiza, quem foi que te bateu? 

23:17 17 αλαγθελ δε εηρελ απνιπεηλ απηνηο θαηα 
ενξηελ ελα 
 

E era-lhe necessário soltar-lhes um pela festa. 

17 (em branco) 
 

 
 

[E era-lhe necessário soltar-lhes um pela festa.] 

23:38 ελ δε θαη επηγξαθε γεγξακκελε επ απησ 

γξακκαζηλ ειιεληθνηο θαη ξσκαηθνηο θαη εβξαηθνηο 
νπηνο εζηηλ ν βαζηιεπο ησλ ηνπδαησλ 

 
E também por cima dele, estava um título, 

escrito em letras gregas, romanas, e hebraicas: 
ESTE É O REI DOS JUDEUS. 

ελ δε θαη επηγξαθε επ απησ ν βαζηιεπο ησλ 

ηνπδαησλ νπηνο 
 

 
Por cima dele estava esta inscrição [em letras 

gregas, romanas e hebraicas:] ESTE É O REI DOS 
JUDEUS. 

23:42 θαη ειεγελ ησ ηεζνπ κλεζζεηη κνπ θπξηε νηαλ 
ειζεο ελ ηε βαζηιεηα ζνπ 

 
E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim, 

quando entrares no teu reino. 

θαη ειεγελ ηεζνπ κλεζζεηη κνπ νηαλ ειζεο εηο ηελ 
βαζηιεηαλ ζνπ 

 
Então disse: Jesus, lembra-te de mim, quando 

entrares no teu reino. 

24:6 νπθ εζηηλ σδε αιι εγεξζε κλεζζεηε σο 

ειαιεζελ πκηλ εηη σλ ελ ηε γαιηιαηα 
 

 
Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos 

como vos falou, estando ainda na Galiléia, 

| [[νπθ εζηηλ σδε αιια εγεξζε]] | κλεζζεηε σο 

ειαιεζελ πκηλ εηη σλ ελ ηε γαιηιαηα 
 

 
não está aqui, mas ressurgiu. Lembrai-vos de 

como vos falou, estando ainda na Galileia. 

24:40 θαη ηνπην εηπσλ επεδεημελ απηνηο ηαο ρεηξαο θαη 

ηνπο πνδαο 

| [[θαη | ηνπην εηπσλ εδεημελ απηνηο ηαο ρεηξαο θαη 

ηνπο | πνδαο]] | 



 
E, dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. 

 
E, dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. 

24:49 θαη ηδνπ εγσ απνζηειισ ηελ επαγγειηαλ ηνπ 

παηξνο κνπ εθ πκαο πκεηο δε θαζηζαηε ελ ηε 
πνιεη ηεξνπζαιεκ εσο νπ ελδπζεζζε δπλακηλ εμ 

πςνπο 

 
E eis que sobre vós envio a promessa de meu 

Pai; ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até 
que do alto sejais revestidos de poder. 

θαη | ηδνπ εγσ εμαπνζηειισ | ηελ επαγγειηαλ ηνπ 

παηξνο κνπ εθ πκαο πκεηο δε θαζηζαηε ελ ηε 
πνιεη εσο νπ ελδπζεζζε εμ πςνπο δπλακηλ 

 

 
E eis que sobre vós envio a promessa de meu 

Pai; ficai porém, na cidade, até que do alto sejais 
revestidos de poder. 

24:51 θαη εγελεην ελ ησ επινγεηλ απηνλ απηνπο δηεζηε 

απ απησλ θαη αλεθεξεην εηο ηνλ νπξαλνλ 

 
E aconteceu que, abençoando-os ele, se apartou 

deles e foi elevado ao céu. 

θαη εγελεην ελ ησ επινγεηλ απηνλ απηνπο δηεζηε 

απ απησλ | [[θαη αλεθεξεην εηο ηνλ νπξαλνλ]] | 

 
E aconteceu que, enquanto os abençoava, 

apartou-se deles; e foi elevado ao céu. 

Referência João 

1:18 ζενλ νπδεηο εσξαθελ πσπνηε ν κνλνγελεο πηνο ν 

σλ εηο ηνλ θνιπνλ ηνπ παηξνο εθεηλνο εμεγεζαην 
 

Deus nunca foi visto por alguém. O Filho 

unigênito, que está no seio do Pai, esse o 
revelou. 

ζενλ νπδεηο εσξαθελ πσπνηε κνλνγελεο ζενο ν 

σλ εηο ηνλ θνιπνλ ηνπ παηξνο εθεηλνο εμεγεζαην 
 

Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, 

que está no seio do Pai, esse o deu a conhecer. 

1:27 απηνο εζηηλ ν νπηζσ κνπ εξρνκελνο νο 

εκπξνζζελ κνπ γεγνλελ νπ εγσ νπθ εηκη αμηνο ηλα 
ιπζσ απηνπ ηνλ ηκαληα ηνπ ππνδεκαηνο 

 

Este é aquele que vem após mim, que é antes 
de mim, do qual eu não sou digno de desatar a 

correia da alparca. 

νπηζσ κνπ εξρνκελνο νπ νπθ εηκη [εγσ] αμηνο ηλα 

ιπζσ απηνπ ηνλ ηκαληα ηνπ ππνδεκαηνο 
 

 
aquele que vem depois de mim, de quem eu não 

sou digno de desatar a correia da alparca. 

3:13 θαη νπδεηο αλαβεβεθελ εηο ηνλ νπξαλνλ εη κε ν εθ 
ηνπ νπξαλνπ θαηαβαο ν πηνο ηνπ αλζξσπνπ ν σλ 

ελ ησ νπξαλσ 

 
Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu 

do céu, o Filho do homem, que está no céu. 

θαη νπδεηο αλαβεβεθελ εηο ηνλ νπξαλνλ εη κε ν εθ 
ηνπ νπξαλνπ θαηαβαο ν πηνο ηνπ αλζξσπνπ 

 
 

Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu 
do céu, o Filho do homem. 

3:15 ηλα παο ν πηζηεπσλ εηο απηνλ κε απνιεηαη αιι 

ερε δσελ αησληνλ 

 
Para que todo aquele que nele crê não pereça, 

mas tenha a vida eterna. 

ηλα παο ν πηζηεπσλ ελ απησ ερε δσελ αησληνλ 

 
para que todo aquele que nele crê tenha a vida 
eterna. 

4:42  ηε ηε γπλαηθη ειεγνλ νηη νπθεηη δηα ηελ ζελ 

ιαιηαλ πηζηεπνκελ απηνη γαξ αθεθνακελ θαη 
νηδακελ νηη νπηνο εζηηλ αιεζσο ν ζσηεξ ηνπ 

θνζκνπ ν ρξηζηνο 

 
E diziam à mulher: Já não é pelo teu dito que 

nós cremos; porque nós mesmos o temos 

ouvido, e sabemos que este é verdadeiramente o 
Cristo, o Salvador do mundo. 

ηε ηε γπλαηθη ειεγνλ | [νηη] | νπθεηη δηα ηελ ζελ 

ιαιηαλ πηζηεπνκελ απηνη γαξ αθεθνακελ θαη 
νηδακελ νηη νπηνο εζηηλ αιεζσο ν ζσηεξ ηνπ 

θνζκνπ 

 
e diziam à mulher: Já não é pela tua palavra que 

nós cremos; pois agora nós mesmos temos 

ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o 
Salvador do mundo. 

5:3-4 3 ελ ηαπηαηο θαηεθεηην πιεζνο πνιπ ησλ 
αζζελνπλησλ ηπθισλ ρσισλ μεξσλ 

εθδερνκελσλ ηελ ηνπ πδαηνο θηλεζηλ 

4 αγγεινο γαξ θαηα θαηξνλ θαηεβαηλελ ελ ηε 
θνιπκβεζξα θαη εηαξαζζελ ην πδσξ ν νπλ 
πξσηνο εκβαο κεηα ηελ ηαξαρελ ηνπ πδαηνο 

πγηεο εγηλεην σ δεπνηε θαηεηρεην λνζεκαηη 

3 ελ ηαπηαηο θαηεθεηην πιεζνο ησλ αζζελνπλησλ 
ηπθισλ ρσισλ μεξσλ 5:4 

 

4 (em branco) 

 

 

 



 

3 Nestes jazia grande multidão de enfermos, 

cegos, mancos e ressicados, esperando o 
movimento da água. 

4 Porquanto um anjo descia em certo tempo ao 
tanque, e agitava a água; e o primeiro que ali 
descia, depois do movimento da água, sarava 

de qualquer enfermidade que tivesse. 

 

3 Nestes jazia grande multidão de enfermos, 

cegos, mancos e ressicados [esperando o 
movimento da água.] 

4 [Porquanto um anjo descia em certo tempo ao 
tanque, e agitava a água; então o primeiro que 
ali descia, depois do movimento da água, sarava 

de qualquer enfermidade que tivesse.] 

6:47 ακελ ακελ ιεγσ πκηλ ν πηζηεπσλ εηο εκε ερεη 

δσελ αησληνλ 
 

Na verdade, na verdade vos digo que aquele que 
crê em mim tem a vida eterna. 

ακελ ακελ ιεγσ πκηλ ν πηζηεπσλ ερεη δσελ 

αησληνλ 

 
Em verdade, em verdade vos digo: Aquele que 

crê tem a vida eterna. 

6:69 θαη εκεηο πεπηζηεπθακελ θαη εγλσθακελ νηη ζπ εη 

ν ρξηζηνο ν πηνο ηνπ ζενπ ηνπ δσληνο 
 

E nós temos crido e conhecido que tu és o 
Cristo, o Filho do Deus vivente. 

θαη εκεηο πεπηζηεπθακελ θαη εγλσθακελ νηη ζπ εη 

ν αγηνο ηνπ ζενπ 

 
E nós já temos crido e bem sabemos que tu és o 

Santo de Deus. 

11:41 εξαλ νπλ ηνλ ιηζνλ νπ ελ ν ηεζλεθσο θεηκελνο ν 
δε ηεζνπο εξελ ηνπο νθζαικνπο αλσ θαη εηπελ 

παηεξ επραξηζησ ζνη νηη εθνπζαο κνπ 

 
Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E 
Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, 

graças te dou, por me haveres ouvido. 

εξαλ νπλ ηνλ ιηζνλ ν δε ηεζνπο εξελ ηνπο 
νθζαικνπο αλσ θαη εηπελ παηεξ επραξηζησ ζνη 

νηη εθνπζαο κνπ 

 
Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os 
olhos ao céu, disse: Pai, graças te dou, porque 

me ouviste. 

16:16 κηθξνλ θαη νπ ζεσξεηηε κε θαη παιηλ κηθξνλ θαη 
νςεζζε κε νηη εγσ ππαγσ πξνο ηνλ παηεξα 

 
Um pouco, e não me vereis; e outra vez um 

pouco, e ver-me-eis; porquanto vou para o Pai. 

κηθξνλ θαη νπθεηη ζεσξεηηε κε θαη παιηλ κηθξνλ 
θαη νςεζζε κε 

 
Um pouco, e já não me vereis; e outra vez um 

pouco, e ver-me-eis. 

17:12 νηε εκελ κεη απησλ ελ ησ θνζκσ εγσ εηεξνπλ 

απηνπο ελ ησ νλνκαηη ζνπ νπο δεδσθαο κνη 
εθπιαμα θαη νπδεηο εμ απησλ απσιεην εη κε ν 

πηνο ηεο απσιεηαο ηλα ε γξαθε πιεξσζε 
 

Estando eu com eles no mundo, guardava-os em 

teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me 
deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho 

da perdição, para que a Escritura se cumprisse. 

νηε εκελ κεη απησλ εγσ εηεξνπλ απηνπο ελ ησ 

νλνκαηη ζνπ σ δεδσθαο κνη θαη εθπιαμα θαη 
νπδεηο εμ απησλ απσιεην εη κε ν πηνο ηεο 

απσιεηαο ηλα ε γξαθε πιεξσζε 
 

Enquanto eu estava com eles, eu os guardava no 

teu nome que me deste; e os conservei, e 
nenhum deles se perdeu, senão o filho da 

perdição, para que se cumprisse a Escritura. 

Referência Atos 

2:30 πξνθεηεο νπλ ππαξρσλ θαη εηδσο νηη νξθσ 

σκνζελ απησ ν ζενο εθ θαξπνπ ηεο νζθπνο 

απηνπ ην θαηα ζαξθα αλαζηεζεηλ ηνλ ρξηζηνλ 
θαζηζαη επη ηνπ ζξνλνπ απηνπ 

 
Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe 

havia prometido com juramento que do fruto de 
seus lombos, segundo a carne, levantaria o 

Cristo, para o assentar sobre o seu trono, 

πξνθεηεο νπλ ππαξρσλ θαη εηδσο νηη νξθσ 

σκνζελ απησ ν ζενο εθ θαξπνπ ηεο νζθπνο 

απηνπ θαζηζαη επη ηνλ ζξνλνλ απηνπ 
 

 
Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe 

havia prometido com juramento que faria sentar 
sobre o seu trono um dos seus descendentes - 

 

7:30 θαη πιεξσζελησλ εησλ ηεζζαξαθνληα σθζε 
απησ ελ ηε εξεκσ ηνπ νξνπο ζηλα αγγεινο 

θπξηνπ ελ θινγη ππξνο βαηνπ 

 
E, completados quarenta anos, apareceu-lhe o 

anjo do Senhor no deserto do monte Sinai, numa 
chama de fogo no meio de uma sarça. 

θαη πιεξσζελησλ εησλ ηεζζεξαθνληα σθζε 
απησ ελ ηε εξεκσ ηνπ νξνπο ζηλα αγγεινο ελ 

θινγη ππξνο βαηνπ 

 
E passados mais quarenta anos, apareceu-lhe um 

anjo no deserto do monte Sinai, numa chama de 
fogo no meio de uma sarça. 



7:37 νπηνο εζηηλ ν κσπζεο ν εηπσλ ηνηο πηνηο ηζξαει 
πξνθεηελ πκηλ αλαζηεζεη θπξηνο ν ζενο πκσλ εθ 

ησλ αδειθσλ πκσλ σο εκε απηνπ αθνπζεζζε 
 

Este é aquele Moisés que disse aos filhos de 
Israel: O Senhor vosso Deus vos levantará 

dentre vossos irmãos um profeta como eu; a ele 

ouvireis. 

νπηνο εζηηλ ν κσπζεο ν εηπαο ηνηο πηνηο ηζξαει 
πξνθεηελ πκηλ αλαζηεζεη ν ζενο εθ ησλ 

αδειθσλ πκσλ σο εκε 
 

Este é o Moisés que disse aos filhos de Israel: 
Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um 

profeta como eu. 

 

8:37 37 εηπελ δε ν θηιηππνο εη πηζηεπεηο εμ νιεο ηεο 
θαξδηαο εμεζηηλ απνθξηζεηο δε εηπελ πηζηεπσ ηνλ 

πηνλ ηνπ ζενπ εηλαη ηνλ ηεζνπλ ρξηζηνλ 
 

E disse Filipe: É lícito, se crês de todo o coração. 

E, respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo 
é o Filho de Deus. 

37 (em branco) 
 

 

 
[E disse Felipe: é lícito, se crês de todo o 

coração. E, respondendo ele, disse: Creio que 
Jesus Cristo é o Filho de Deus.] 

9:5-6 5 εηπελ δε ηηο εη θπξηε ν δε θπξηνο εηπελ εγσ εηκη 
ηεζνπο νλ ζπ δησθεηο ζθιεξνλ ζνη πξνο θεληξα 

ιαθηηδεηλ 

6 ηξεκσλ ηε θαη ζακβσλ εηπελ θπξηε ηη κε ζειεηο 

πνηεζαη θαη ν θπξηνο πξνο απηνλ αλαζηεζη θαη 
εηζειζε εηο ηελ πνιηλ θαη ιαιεζεζεηαη ζνη ηη ζε 

δεη πνηεηλ 

 

 

5 E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o 
Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. 
Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. 

6 E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que 
queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: 

Levanta-te, e entra na cidade, e lá te será dito o 
que te convém fazer. 

5 εηπελ δε ηηο εη θπξηε ν δε εγσ εηκη ηεζνπο νλ ζπ 
δησθεηο 

 

6 αλλα αλαζηεζη θαη εηζειζε εηο ηελ πνιηλ θαη 
ιαιεζεζεηαη ζνη ν ηη ζε δεη πνηεηλ 

 

 
 

 

5 Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? 
Respondeu o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu 

persegues; 

6 mas levanta-te e entra na cidade, e lá te será 
dito o que te cumpre fazer. 

10:6 νπηνο μεληδεηαη παξα ηηλη ζηκσλη βπξζεη σ εζηηλ 

νηθηα παξα ζαιαζζαλ νπηνο ιαιεζεη ζνη ηη ζε δεη 

πνηεηλ 

 
Este está hospedado com um certo Simão 

curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te 
dirá o que deves fazer. 

νπηνο μεληδεηαη παξα ηηλη ζηκσλη βπξζεη σ εζηηλ 

νηθηα παξα ζαιαζζαλ 

 
 
este se acha hospedado com um certo Simão, 

curtidor, cuja casa fica à beira-mar. [Ele te dirá o 
que deves fazer.] 

15:34 34 εδνμελ δε ησ ζηια επηκεηλαη απηνπ 
 

34 Mas pareceu bem a Silas ficar ali. 

34 (em branco) 
 

34 [Mas pareceu bem a Silas ficar ali.] 

16:31 νη δε εηπνλ πηζηεπζνλ επη ηνλ θπξηνλ ηεζνπλ 
ρξηζηνλ θαη ζσζεζε ζπ θαη ν νηθνο ζνπ 

 

E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo e 
serás salvo, tu e a tua casa 

νη δε εηπαλ πηζηεπζνλ επη ηνλ θπξηνλ ηεζνπλ θαη 
ζσζεζε ζπ θαη ν νηθνο ζνπ 

 
Responderam eles: Crê no Senhor Jesus e serás 

salvo, tu e tua casa 

17:26  επνηεζελ ηε εμ ελνο αηκαηνο παλ εζλνο 
αλζξσπσλ θαηνηθεηλ επη παλ ην πξνζσπνλ ηεο 

γεο νξηζαο πξνηεηαγκελνπο θαηξνπο θαη ηαο 
νξνζεζηαο ηεο θαηνηθηαο απησλ 

 

 
E de um só sangue fez toda a geração dos 

homens, para habitar sobre toda a face da terra, 
determinando os tempos já dantes ordenados, e 

os limites da sua habitação; 

επνηεζελ ηε εμ ελνο παλ εζλνο αλζξσπσλ 
θαηνηθεηλ επη παληνο πξνζσπνπ ηεο γεο νξηζαο 

πξνζηεηαγκελνπο θαηξνπο θαη ηαο νξνζεζηαο ηεο 
θαηνηθηαο απησλ 

 

 
e de um só fez todas as raças dos homens, para 

habitarem sobre toda a face da terra, 
determinando-lhes os tempos já dantes 

ordenados e os limites da sua habitação; 



20:32 θαη  ηαλπλ ηα λπλ παξαηηζεκαη πκαο αδειθνη ησ 
ζεσ θαη ησ ινγσ ηεο ραξηηνο απηνπ ησ 

δπλακελσ επνηθνδνκεζαη θαη δνπλαη πκηλ 
θιεξνλνκηαλ ελ ηνηο εγηαζκελνηο παζηλ 

 

 
Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e à 
palavra da sua graça; a ele que é poderoso para 

vos edificar e dar herança entre todos os 

santificados. 

θαη ηα λπλ παξαηηζεκαη πκαο ησ | κσριω | θαη ησ 
ινγσ ηεο ραξηηνο απηνπ ησ δπλακελσ 

νηθνδνκεζαη θαη δνπλαη ηελ θιεξνλνκηαλ ελ ηνηο 
εγηαζκελνηο παζηλ 

 

 
Agora pois, vos encomendo a Deus e à palavra 
da sua graça, àquele que é poderoso para vos 

edificar e dar herança entre todos os que são 

santificados. 

23:9 εγελεην δε θξαπγε κεγαιε θαη αλαζηαληεο νη 
γξακκαηεηο ηνπ κεξνπο ησλ θαξηζαησλ 

δηεκαρνλην ιεγνληεο νπδελ θαθνλ επξηζθνκελ ελ 
ησ αλζξσπσ ηνπησ εη δε πλεπκα ειαιεζελ απησ 

ε αγγεινο κε ζενκαρσκελ 

 
E originou-se um grande clamor; e, levantando-

se os escribas da parte dos fariseus, contendiam, 
dizendo: Nenhum mal achamos neste homem, e, 

se algum espírito ou anjo lhe falou, não lutemos 

contra Deus. 

εγελεην δε θξαπγε κεγαιε θαη αλαζηαληεο ηηλεο 
ησλ γξακκαηεσλ ηνπ κεξνπο ησλ θαξηζαησλ 

δηεκαρνλην ιεγνληεο νπδελ θαθνλ επξηζθνκελ ελ 
ησ αλζξσπσ ηνπησ εη δε πλεπκα ειαιεζελ απησ 

ε αγγεινο 

 
Daí procedeu grande clamor; e levantando-se 
alguns da parte dos fariseus, altercavam, 

dizendo: Não achamos nenhum mal neste 
homem; e, quem sabe se lhe falou algum espírito 

ou anjo? 

24:6-8 6 νο θαη ην ηεξνλ επεηξαζελ βεβεισζαη νλ θαη 
εθξαηεζακελ θαη θαηα ηνλ εκεηεξνλ λνκνλ 

εζειεζακελ θξηλεηλ 

7 παξειζσλ δε ιπζηαο ν ρηιηαξρνο κεηα πνιιεο 
βηαο εθ ησλ ρεηξσλ εκσλ απεγαγελ 

8 θειεπζαο ηνπο θαηεγνξνπο απηνπ εξρεζζαη επη 
ζε παξ νπ δπλεζε απηνο αλαθξηλαο πεξη παλησλ 

ηνπησλ επηγλσλαη σλ εκεηο θαηεγνξνπκελ απηνπ 

 

 

6 O qual intentou também profanar o templo; e 
nós o prendemos, e conforme a nossa lei o 
quisemos julgar. 

7 Mas, sobrevindo o tribuno Lísias, no-lo tirou de 
entre as mãos com grande violência, 

8 Mandando aos seus acusadores que viessem a 
ti; e dele tu mesmo, examinando-o, poderás 
entender tudo o de que o acusamos. 

6 νο θαη ην ηεξνλ επεηξαζελ βεβεισζαη νλ θαη 
εθξαηεζακελ 24:7 

 

7 (em branco) 

 

 

8 παξ νπ δπλεζε απηνο αλαθξηλαο πεξη παλησλ 
ηνπησλ επηγλσλαη σλ εκεηο θαηεγνξνπκελ απηνπ 

 

 

6 o qual tentou profanar o templo; e nós o 
prendemos, [e conforme a nossa lei o quisemos 
julgar. 

7 Mas sobrevindo o comandante Lísias no-lo tirou 
dentre as mãos com grande violência, mandando 

aos acusadores que viessem a ti.] 

8 e tu mesmo, examinando-o, poderás certificar-
te de tudo aquilo de que nós o acusamos. 

24:15 ειπηδα ερσλ εηο ηνλ ζενλ ελ θαη απηνη νπηνη 

πξνζδερνληαη αλαζηαζηλ κειιεηλ εζεζζαη λεθξσλ 

δηθαησλ ηε θαη αδηθσλ 

 
Tendo esperança em Deus, como estes mesmos 

também esperam, de que há de haver 
ressurreição de mortos, assim dos justos como 

dos injustos. 

ειπηδα ερσλ εηο ηνλ ζενλ ελ θαη απηνη νπηνη 

πξνζδερνληαη αλαζηαζηλ κειιεηλ εζεζζαη δηθαησλ 

ηε θαη αδηθσλ 

 
tendo esperança em Deus, como estes mesmos 

também esperam, de que há de haver 
ressurreição tanto dos justos como dos injustos. 

28:16 νηε δε ειζνκελ εηο ξσκελ ν εθαηνληαξρνο 

παξεδσθελ ηνπο δεζκηνπο ησ ζηξαηνπεδαξρε ησ 
δε παπισ επεηξαπε κελεηλ θαζ εαπηνλ ζπλ ησ 

θπιαζζνληη απηνλ ζηξαηησηε 
 

E, logo que chegamos a Roma, o centurião 
entregou os presos ao capitão da guarda; mas a 

Paulo se lhe permitiu morar por sua conta à 
parte, com o soldado que o guardava. 

νηε δε εηζειζνκελ εηο ξσκελ επεηξαπε ησ παπισ 

κελεηλ θαζ εαπηνλ ζπλ ησ θπιαζζνληη απηνλ 
ζηξαηησηε 

 

 
Quando chegamos a Roma, [o centurião 
entregou os presos ao general do exército, mas,] 

a Paulo se lhe permitiu morar à parte, com o 
soldado que o guardava. 

28:29 29 θαη ηαπηα απηνπ εηπνληνο απειζνλ νη ηνπδαηνη 
πνιιελ ερνληεο ελ εαπηνηο ζπδεηεζηλ 

29 (em branco) 

 



 
E, havendo ele dito estas palavras, partiram os 

judeus, tendo entre si grande contenda. 

 

 

[E, havendo ele dito isto, partiram os judeus, 

tendo entre si grande contenda.] 

Referência Romanos 

1:16 νπ γαξ επαηζρπλνκαη ην επαγγειηνλ ηνπ ρξηζηνπ 

δπλακηο γαξ ζενπ εζηηλ εηο ζσηεξηαλ παληη ησ 

πηζηεπνληη ηνπδαησ ηε πξσηνλ θαη ειιελη 

 
Porque não me envergonho do evangelho de 

Cristo, pois é o poder de Deus para salvação de 
todo aquele que crê; primeiro do judeu, e 

também do grego. 

νπ γαξ επαηζρπλνκαη ην επαγγειηνλ δπλακηο γαξ 

ζενπ εζηηλ εηο ζσηεξηαλ παληη ησ πηζηεπνληη 

ηνπδαησ ηε | [πξσηνλ] | θαη ειιελη 

 
Porque não me envergonho do evangelho, pois é 

o poder de Deus para salvação de todo aquele 
que crê; primeiro do judeu, e também do grego. 

 

1:29 πεπιεξσκελνπο παζε αδηθηα πνξλεηα πνλεξηα 

πιενλεμηα θαθηα κεζηνπο θζνλνπ θνλνπ εξηδνο 

δνινπ θαθνεζεηαο ςηζπξηζηαο 

 
Estando cheios de toda a iniqüidade, fornicação, 

malícia, avareza, maldade; cheios de inveja, 
homicídio, contenda, engano, malignidade; 

πεπιεξσκελνπο παζε αδηθηα πνλεξηα πιενλεμηα 

θαθηα κεζηνπο θζνλνπ θνλνπ εξηδνο δνινπ 

θαθνεζεηαο ςηζπξηζηαο 

 
estando cheios de toda a injustiça, malícia, 

cobiça, maldade; cheios de inveja, homicídio, 
contenda, dolo, malignidade; 

8:1 νπδελ αξα λπλ θαηαθξηκα ηνηο ελ ρξηζησ ηεζνπ 

κε θαηα ζαξθα πεξηπαηνπζηλ αιια θαηα πλεπκα 

 
PORTANTO, agora nenhuma condenação há 
para os que estão em Cristo Jesus, que não 

andam segundo a carne, mas segundo o 
Espírito. 

νπδελ αξα λπλ θαηαθξηκα ηνηο ελ ρξηζησ ηεζνπ 

 

 
Portanto, agora nenhuma condenação há para os 

que estão em Cristo Jesus. 

 

9:28 ινγνλ γαξ ζπληεισλ θαη ζπληεκλσλ ελ 

δηθαηνζπλε νηη ινγνλ ζπληεηκεκελνλ πνηεζεη 

θπξηνο επη ηεο γεο 

 
Porque ele completará a obra e abreviá-la-á em 

justiça; porque o Senhor fará breve a obra sobre 
a terra. 

ινγνλ γαξ ζπληεισλ θαη ζπληεκλσλ πνηεζεη 

θπξηνο επη ηεο γεο 

 
 
Porque o Senhor executará a sua palavra sobre a 

terra, consumando-a e abreviando-a. 

10:15 πσο δε θεξπμνπζηλ εαλ κε απνζηαισζηλ θαζσο 

γεγξαπηαη σο σξαηνη νη πνδεο ησλ 

επαγγειηδνκελσλ εηξελελ ησλ επαγγειηδνκελσλ 
ηα αγαζα 

 
E como pregarão, se não forem enviados? como 
está escrito: Quão formosos os pés dos que 

anunciam o evangelho de paz; dos que trazem 
alegres novas de boas coisas. 

πσο δε θεξπμσζηλ εαλ κε απνζηαισζηλ | 

θαζαπεξ | γεγξαπηαη σο σξαηνη νη πνδεο ησλ 

επαγγειηδνκελσλ  αγαζα 

 

 
E como pregarão, se não forem enviados? assim 

como está escrito: Quão formosos os pés dos que 
anunciam coisas boas! 

11:6 εη δε ραξηηη νπθεηη εμ εξγσλ επεη ε ραξηο νπθεηη 
γηλεηαη ραξηο εη δε εμ εξγσλ νπθεηη εζηηλ ραξηο 

επεη ην εξγνλ νπθεηη εζηηλ εξγνλ 

 
Mas se é por graça, já não é pelas obras; de 

outra maneira, a graça já não é graça. Se, 

porém, é pelas obras, já não é mais graça; de 
outra maneira a obra já não é obra. 

εη δε ραξηηη νπθεηη εμ εξγσλ επεη ε ραξηο νπθεηη 
γηλεηαη ραξηο 

 

 
Mas se é pela graça, já não é pelas obras; de 
outra maneira, a graça já não é graça. 

13:9 ην γαξ νπ κνηρεπζεηο νπ θνλεπζεηο νπ θιεςεηο νπ 

ςεπδνκαξηπξεζεηο νπθ επηζπκεζεηο θαη εη ηηο 
εηεξα εληνιε ελ ηνπησ ησ ινγσ 

αλαθεθαιαηνπηαη ελ ησ αγαπεζεηο ηνλ πιεζηνλ 

ζνπ σο εαπηνλ 

 

ην γαξ νπ κνηρεπζεηο νπ θνλεπζεηο νπ θιεςεηο 

νπθ επηζπκεζεηο θαη εη ηηο εηεξα εληνιε ελ ησ 
ινγσ ηνπησ αλαθεθαιαηνπηαη [ελ ησ] αγαπεζεηο 

ηνλ πιεζηνλ ζνπ σο ζεαπηνλ 

 
 



Com efeito: Não adulterarás, não matarás, não 
furtarás, não darás falso testemunho, não 

cobiçarás; e se há algum outro mandamento, 
tudo nesta palavra se resume: Amarás ao teu 

próximo como a ti mesmo. 

Com efeito: Não adulterarás; não matarás; não 
furtarás; não cobiçarás; e se há algum outro 

mandamento, tudo nesta palavra se resume: 
Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. 

14:21 θαινλ ην κε θαγεηλ θξεα κεδε πηεηλ νηλνλ κεδε 

ελ σ ν αδειθνο ζνπ πξνζθνπηεη ε ζθαλδαιηδεηαη 
ε αζζελεη 

 
Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem 
fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou 

se escandalize, ou se enfraqueça. 

θαινλ ην κε θαγεηλ θξεα κεδε πηεηλ νηλνλ κεδε ελ 

σ ν αδειθνο ζνπ πξνζθνπηεη 
 

 
Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem 

fazer outra coisa em que teu irmão tropece. 

15:29 νηδα δε νηη εξρνκελνο πξνο πκαο ελ πιεξσκαηη 

επινγηαο ηνπ επαγγειηνπ ηνπ ρξηζηνπ ειεπζνκαη 

 
E bem sei que, indo ter convosco, chegarei com 

a plenitude da bênção do evangelho de Cristo. 

νηδα δε νηη εξρνκελνο πξνο πκαο ελ πιεξσκαηη 

επινγηαο ρξηζηνπ ειεπζνκαη 

 
E bem sei que, quando for visitar-vos, chegarei 

na plenitude da bênção de Cristo. 

16:24 24 ε ραξηο ηνπ θπξηνπ εκσλ ηεζνπ ρξηζηνπ κεηα 
παλησλ πκσλ ακελ 

 
A graça de nosso Senhor Jesus Cristo [seja] com 

todos vós. Amém. 

24 (em branco) 

 

 
[A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com 

todos vós. Amém.] 

Referência 1 Coríntios 

5:7 εθθαζαξαηε νπλ ηελ παιαηαλ δπκελ ηλα εηε λενλ 
θπξακα θαζσο εζηε αδπκνη θαη γαξ ην παζρα 

εκσλ ππεξ εκσλ  εηπζε εζπζε ρξηζηνο 

 
Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que 

sejais uma nova massa, assim como estais sem 

fermento. Porque Cristo, nossa páscoa, foi 
sacrificado por nós. 

εθθαζαξαηε ηελ παιαηαλ δπκελ ηλα εηε λενλ 
θπξακα θαζσο εζηε αδπκνη θαη γαξ ην παζρα 

εκσλ εηπζε ρξηζηνο 

 
Expurgai o fermento velho, para que sejais massa 

nova, assim como sois sem fermento. Porque 

Cristo, nossa páscoa, já foi sacrificado 

6:20 εγνξαζζεηε γαξ ηηκεο δνμαζαηε δε ηνλ ζενλ ελ 

ησ ζσκαηη πκσλ θαη ελ ησ πλεπκαηη πκσλ αηηλα 
εζηηλ ηνπ ζενπ 

 

Porque fostes comprados por bom preço; 
glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, e no 

vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 

εγνξαζζεηε γαξ ηηκεο δνμαζαηε δε ηνλ ζενλ ελ 

ησ ζσκαηη πκσλ 

 

 
Porque fostes comprados por preço; glorificai 

pois a Deus no vosso corpo. 

 

7:5 κε απνζηεξεηηε αιιεινπο εη κε ηη αλ εθ 

ζπκθσλνπ πξνο θαηξνλ ηλα ζρνιαδεηε ηε λεζηεηα 
θαη ηε πξνζεπρε θαη παιηλ επη ην απην 

ζπλεξρεζζε ηλα κε πεηξαδε πκαο ν ζαηαλαο δηα 
ηελ αθξαζηαλ πκσλ 

 

Não vos priveis um ao outro, senão por 
consentimento mútuo por algum tempo, para 

vos aplicardes ao jejum e à oração; e depois 
ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos 

tente pela vossa incontinência. 

κε απνζηεξεηηε αιιεινπο εη κεηη | [αλ] | εθ 

ζπκθσλνπ πξνο θαηξνλ ηλα ζρνιαζεηε ηε 
πξνζεπρε θαη παιηλ επη ην απην εηε ηλα κε 

πεηξαδε πκαο ν ζαηαλαο δηα ηελ αθξαζηαλ | 
[πκσλ] | 

 
Não vos negueis um ao outro, senão de comum 

acordo por algum tempo, a fim de vos aplicardes 
à oração e depois vos ajuntardes outra vez, para 

que Satanás não vos tente pela vossa 
incontinência. 

10:28 εαλ δε ηηο πκηλ εηπε ηνπην εηδσινζπηνλ εζηηλ κε 

εζζηεηε δη εθεηλνλ ηνλ κελπζαληα θαη ηελ 

ζπλεηδεζηλ ηνπ γαξ θπξηνπ ε γε θαη ην πιεξσκα 
απηεο 

 
Mas, se alguém vos disser: Isto foi sacrificado 

aos ídolos, não comais, por causa daquele que 

εαλ δε ηηο πκηλ εηπε ηνπην ηεξνζπηνλ εζηηλ κε 

εζζηεηε δη εθεηλνλ ηνλ κελπζαληα θαη ηελ 

ζπλεηδεζηλ 

 

 
Mas, se alguém vos disser: Isto foi oferecido em 

sacrifício; não comais por causa daquele que vos 



vos advertiu e por causa da consciência; porque 
a terra é do Senhor, e toda a sua plenitude. 

advertiu e por causa da consciência; 

 

11:24 θαη επραξηζηεζαο εθιαζελ θαη εηπελ ιαβεηε 
θαγεηε ηνπην κνπ εζηηλ ην ζσκα ην ππεξ πκσλ 

θισκελνλ ηνπην πνηεηηε εηο ηελ εκελ αλακλεζηλ 
 

E, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, 

comei; isto é o meu corpo que é partido por vós; 
fazei isto em memória de mim. 

θαη επραξηζηεζαο εθιαζελ θαη εηπελ ηνπην κνπ 
εζηηλ ην ζσκα ην ππεξ πκσλ ηνπην πνηεηηε εηο 

ηελ εκελ αλακλεζηλ 
 

e, havendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o 

meu corpo que é por vós; fazei isto em memória 
de mim 

11:29 ν γαξ εζζησλ θαη πηλσλ αλαμησο θξηκα εαπησ 

εζζηεη θαη πηλεη κε δηαθξηλσλ ην ζσκα ηνπ θπξηνπ 

 
Porque o que come e bebe indignamente, come 

e bebe para sua própria condenação, não 

discernindo o corpo do Senhor. 

ν γαξ εζζησλ θαη πηλσλ θξηκα εαπησ εζζηεη θαη 

πηλεη κε δηαθξηλσλ ην ζσκα 

 
Porque quem come e bebe, come e bebe para 

sua própria condenação, se não discernir o corpo 

do Senhor. 

15:47 ν πξσηνο αλζξσπνο εθ γεο ρνηθνο ν δεπηεξνο 
αλζξσπνο ν θπξηνο εμ νπξαλνπ 

 
O primeiro homem, da terra, é terreno; o 
segundo homem, o Senhor, é do céu. 

ν πξσηνο αλζξσπνο εθ γεο ρνηθνο ν δεπηεξνο 
αλζξσπνο εμ νπξαλνπ 

 
O primeiro homem, sendo da terra, é terreno; o 
segundo homem é do céu. 

16:22-23 22 εη ηηο νπ θηιεη ηνλ θπξηνλ ηεζνπλ ρξηζηνλ εησ 

αλαζεκα καξαλ αζα 

23 ε ραξηο ηνπ θπξηνπ ηεζνπ ρξηζηνπ κεζ πκσλ 

 

22 Se alguém não ama ao Senhor Jesus Cristo, 
seja anátema. Maranata! 

23 A graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco. 

22 εη ηηο νπ θηιεη ηνλ θπξηνλ εησ αλαζεκα 

καξαλα ζα 

23 ε ραξηο ηνπ θπξηνπ ηεζνπ κεζ πκσλ 

 

22 Se alguém não ama ao Senhor, seja anátema! 
Maranata. 

23 A graça do Senhor Jesus seja convosco. 

Referência 2 Coríntios 

4:6 νηη ν ζενο ν εηπσλ εθ ζθνηνπο θσο ιακςαη νο 

ειακςελ ελ ηαηο θαξδηαηο εκσλ πξνο θσηηζκνλ 
ηεο γλσζεσο ηεο δνμεο ηνπ ζενπ ελ πξνζσπσ 

ηεζνπ ρξηζηνπ 

 
Porque Deus, que disse que das trevas 

resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em 
nossos corações, para iluminação do 

conhecimento da glória de Deus, na face de 

Jesus Cristo. 

νηη ν ζενο ν εηπσλ εθ ζθνηνπο θσο ιακςεη νο 

ειακςελ ελ ηαηο θαξδηαηο εκσλ πξνο θσηηζκνλ 
ηεο γλσζεσο ηεο δνμεο ηνπ ζενπ ελ πξνζσπσ  

ρξηζηνπ 

 
Porque Deus, que disse: Das trevas brilhará a luz, 

é quem brilhou em nossos corações, para 
iluminação do conhecimento da glória de Deus na 

face de Cristo. 

5:18 ηα δε παληα εθ ηνπ ζενπ ηνπ θαηαιιαμαληνο 
εκαο εαπησ δηα ηεζνπ ρξηζηνπ θαη δνληνο εκηλ 

ηελ δηαθνληαλ ηεο θαηαιιαγεο 

 
E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou 

consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o 

ministério da reconciliação; 

ηα δε παληα εθ ηνπ ζενπ ηνπ θαηαιιαμαληνο εκαο 
εαπησ δηα ρξηζηνπ θαη δνληνο εκηλ ηελ δηαθνληαλ 

ηεο θαηαιιαγεο 

 
Mas todas as coisas provêm de Deus, que nos 

reconciliou consigo mesmo por Cristo, e nos 

confiou o ministério da reconciliação; 

11:31 ν ζενο θαη παηεξ ηνπ θπξηνπ εκσλ ηεζνπ ρξηζηνπ 
νηδελ ν σλ επινγεηνο εηο ηνπο αησλαο νηη νπ 

ςεπδνκαη 

 
O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que 

é eternamente bendito, sabe que não minto. 

ν ζενο θαη παηεξ ηνπ θπξηνπ ηεζνπ νηδελ ν σλ 
επινγεηνο εηο ηνπο αησλαο νηη νπ ςεπδνκαη 

 
 
O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é 

eternamente bendito, sabe que não minto. 

Referência Gálatas 

3:1 σ αλνεηνη γαιαηαη ηηο πκαο εβαζθαλελ ηε 
αιεζεηα κε πεηζεζζαη νηο θαη νθζαικνπο ηεζνπο 

ρξηζηνο πξνεγξαθε ελ πκηλ εζηαπξσκελνο 

σ αλνεηνη γαιαηαη ηηο πκαο εβαζθαλελ νηο θαη 
νθζαικνπο ηεζνπο ρξηζηνο πξνεγξαθε 

εζηαπξσκελνο 



 
Ó INSENSATOS gálatas! quem vos fascinou para 

não obedecerdes à verdade, a vós, perante os 

olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, 
crucificado, entre vós? 

 
ó insensatos gálatas! quem vos fascinou a vós, 

ante cujos olhos foi representado Jesus Cristo 

como crucificado? 

3:17 ηνπην δε ιεγσ δηαζεθελ πξνθεθπξσκελελ ππν 

ηνπ ζενπ εηο ρξηζηνλ ν κεηα εηε ηεηξαθνζηα θαη 

ηξηαθνληα γεγνλσο λνκνο νπθ αθπξνη εηο ην 
θαηαξγεζαη ηελ επαγγειηαλ 

 
Mas digo isto: Que tendo sido a aliança 
anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a 

lei, que veio quatrocentos e trinta anos depois, 
não a invalida, de forma a abolir a promessa. 

ηνπην δε ιεγσ δηαζεθελ πξνθεθπξσκελελ ππν 

ηνπ ζενπ ν κεηα ηεηξαθνζηα θαη ηξηαθνληα εηε 

γεγνλσο λνκνο νπθ αθπξνη εηο ην θαηαξγεζαη ηελ 
επαγγειηαλ 

 
E digo isto: Ao testamento anteriormente 
confirmado por Deus, a lei, que veio 

quatrocentos e trinta anos depois, não invalida, 
de forma a tornar inoperante a promessa. 

4:7 σζηε νπθεηη εη δνπινο αιι πηνο εη δε πηνο θαη 
θιεξνλνκνο ζενπ δηα ρξηζηνπ 

 
Assim que já não és mais servo, mas filho; e, se 
és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. 

σζηε νπθεηη εη δνπινο αιια πηνο εη δε πηνο θαη 
θιεξνλνκνο δηα ζενπ 

 
Portanto já não és mais servo, mas filho; e se és 
filho, és também herdeiro por Deus. 

6:15 ελ γαξ ρξηζησ ηεζνπ νπηε πεξηηνκε ηη ηζρπεη νπηε 

αθξνβπζηηα αιια θαηλε θηηζηο 

 
Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem 
a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o 
ser uma nova criatura. 

νπηε γαξ πεξηηνκε ηη εζηηλ νπηε αθξνβπζηηα αιια 

θαηλε θηηζηο 

 
Pois nem a circuncisão nem a incircuncisão é 
coisa alguma, mas sim o ser uma nova criatura. 

 

6:17 ηνπ ινηπνπ θνπνπο κνη κεδεηο παξερεησ εγσ γαξ 

ηα ζηηγκαηα ηνπ θπξηνπ ηεζνπ ελ ησ ζσκαηη κνπ 
βαζηαδσ 

 
Desde agora ninguém me inquiete; porque trago 

no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. 

ηνπ ινηπνπ θνπνπο κνη κεδεηο παξερεησ εγσ γαξ 

ηα ζηηγκαηα ηνπ ηεζνπ ελ ησ ζσκαηη κνπ 
βαζηαδσ 

 
Daqui em diante ninguém me moleste; porque eu 

trago no meu corpo as marcas de Jesus. 

Referência Efésios 

3:9 θαη θσηηζαη παληαο ηηο ε θνηλσληα ηνπ κπζηεξηνπ 

ηνπ απνθεθξπκκελνπ απν ησλ αησλσλ ελ ησ ζεσ 
ησ ηα παληα θηηζαληη δηα ηεζνπ ρξηζηνπ 

 
E demonstrar a todos qual seja a comunhão do 
mistério, que desde os séculos esteve oculto em 

Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo; 

θαη θσηηζαη  ηηο ε νηθνλνκηα ηνπ κπζηεξηνπ ηνπ 

απνθεθξπκκελνπ απν ησλ αησλσλ ελ ησ ζεσ ησ 
ηα παληα θηηζαληη 

 
e demonstrar a todos qual seja a dispensação do 
mistério que desde os séculos esteve oculto em 

Deus, que tudo criou, 

3:14 ηνπηνπ ραξηλ θακπησ ηα γνλαηα κνπ πξνο ηνλ 

παηεξα ηνπ θπξηνπ εκσλ ηεζνπ ρξηζηνπ 

 
Por causa disto me ponho de joelhos perante o 

Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, 

ηνπηνπ ραξηλ θακπησ ηα γνλαηα κνπ πξνο ηνλ 

παηεξα 

 
Por esta razão dobro os meus joelhos perante o 

Pai, 

5:30 νηη κειε εζκελ ηνπ ζσκαηνο απηνπ εθ ηεο 

ζαξθνο απηνπ θαη εθ ησλ νζηεσλ απηνπ 

 
Porque somos membros do seu corpo, da sua 

carne, e dos seus ossos. 

νηη κειε εζκελ ηνπ ζσκαηνο απηνπ 

 

 
porque somos membros do seu corpo. 

 

6:10 ην ινηπνλ αδειθνη κνπ ελδπλακνπζζε ελ θπξησ 
θαη ελ ησ θξαηεη ηεο ηζρπνο απηνπ 

 
No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no 
Senhor e na força do seu poder. 

ηνπ ινηπνπ ελδπλακνπζζε ελ θπξησ θαη ελ ησ 
θξαηεη ηεο ηζρπνο απηνπ 

 
Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força 
do seu poder. 



Referência Filipenses 

3:16 πιελ εηο ν εθζαζακελ ησ απησ ζηνηρεηλ θαλνλη 

ην απην θξνλεηλ 

 
Mas, naquilo a que já chegamos, andemos 

segundo a mesma regra, e sintamos o mesmo.  

πιελ εηο ν εθζαζακελ ησ απησ ζηνηρεηλ 

 

 
Mas, naquela medida de perfeição a que já 
chegamos, nela prossigamos. 

Referência Colosenses 

1:2 ηνηο ελ  θνιαζζαηο θνινζζαηο αγηνηο θαη πηζηνηο 
αδειθνηο ελ ρξηζησ ραξηο πκηλ θαη εηξελε απν 

ζενπ παηξνο εκσλ θαη θπξηνπ ηεζνπ ρξηζηνπ 

 
Aos santos e irmãos fiéis em Cristo, que estão 

em Colossos: Graça a vós, e paz da parte de 

Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. 

ηνηο ελ θνινζζαηο αγηνηο θαη πηζηνηο αδειθνηο ελ 
ρξηζησ ραξηο πκηλ θαη εηξελε απν ζενπ παηξνο 

εκσλ 

 
aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em 

Colossos: Graças a vós, e paz da parte de Deus 

nosso Pai. 

1:14 ελ σ ερνκελ ηελ απνιπηξσζηλ δηα ηνπ αηκαηνο 
απηνπ ηελ αθεζηλ ησλ ακαξηησλ 

 
Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a 
saber, a remissão dos pecados; 

ελ σ ερνκελ ηελ απνιπηξσζηλ ηελ αθεζηλ ησλ 
ακαξηησλ 

 
em quem temos a redenção, a saber, a remissão 
dos pecados; 

1:28 νλ εκεηο θαηαγγειινκελ λνπζεηνπληεο παληα 
αλζξσπνλ θαη δηδαζθνληεο παληα αλζξσπνλ ελ 

παζε ζνθηα ηλα παξαζηεζσκελ παληα αλζξσπνλ 
ηειεηνλ ελ ρξηζησ ηεζνπ 

 
A quem anunciamos, admoestando a todo o 
homem, e ensinando a todo o homem em toda a 

sabedoria; para que apresentemos todo o 

homem perfeito em Jesus Cristo; 

νλ εκεηο θαηαγγειινκελ λνπζεηνπληεο παληα 
αλζξσπνλ θαη δηδαζθνληεο παληα αλζξσπνλ ελ 

παζε ζνθηα ηλα παξαζηεζσκελ παληα αλζξσπνλ 
ηειεηνλ ελ ρξηζησ 

 
o qual nós anunciamos, admoestando a todo 
homem, e ensinando a todo homem em toda a 

sabedoria, para que apresentemos todo homem 

perfeito em Cristo; 

2:11 ελ σ θαη πεξηεηκεζεηε πεξηηνκε αρεηξνπνηεησ ελ 
ηε απεθδπζεη ηνπ ζσκαηνο ησλ ακαξηησλ ηεο 

ζαξθνο ελ ηε πεξηηνκε ηνπ ρξηζηνπ 

 
No qual também estais circuncidados com a 

circuncisão não feita por mão no despojo do 

corpo dos pecados da carne, pela circuncisão de 
Cristo; 

ελ σ θαη πεξηεηκεζεηε πεξηηνκε αρεηξνπνηεησ ελ 
ηε απεθδπζεη ηνπ ζσκαηνο ηεο ζαξθνο ελ ηε 

πεξηηνκε ηνπ ρξηζηνπ 

 
no qual também fostes circuncidados com a 

circuncisão não feita por mãos no despojar do 

corpo da carne, a saber, a circuncisão de Cristo; 

3:6 δη α εξρεηαη ε νξγε ηνπ ζενπ επη ηνπο πηνπο ηεο 

απεηζεηαο 

 
Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os 

filhos da desobediência; 

δη α εξρεηαη ε νξγε ηνπ ζενπ  

 

 
pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os 
filhos da desobediência; 

Referência 1 Tessalonicenses 

1:1 παπινο θαη ζηινπαλνο θαη ηηκνζενο ηε εθθιεζηα 

ζεζζαινληθεσλ ελ ζεσ παηξη θαη θπξησ ηεζνπ 
ρξηζησ ραξηο πκηλ θαη εηξελε απν ζενπ παηξνο 

εκσλ θαη θπξηνπ ηεζνπ ρξηζηνπ 
 

PAULO, e Silvano, e Timóteo, à igreja dos 

tessalonicenses em Deus, o Pai, e no Senhor 
Jesus Cristo: Graça e paz tenhais de Deus nosso 

Pai e do Senhor Jesus Cristo. 

παπινο θαη ζηινπαλνο θαη ηηκνζενο ηε εθθιεζηα 

ζεζζαινληθεσλ ελ ζεσ παηξη θαη θπξησ ηεζνπ 
ρξηζησ ραξηο πκηλ θαη εηξελε 

 

 
Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos 
tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus 

Cristo: Graça e paz vos sejam dadas. 

2:19 ηηο γαξ εκσλ ειπηο ε ραξα ε ζηεθαλνο 
θαπρεζεσο ε νπρη θαη πκεηο εκπξνζζελ ηνπ 

θπξηνπ εκσλ ηεζνπ ρξηζηνπ ελ ηε απηνπ 

παξνπζηα 

ηηο γαξ εκσλ ειπηο ε ραξα ε ζηεθαλνο 
θαπρεζεσο ε νπρη θαη πκεηο εκπξνζζελ ηνπ 

θπξηνπ εκσλ ηεζνπ ελ ηε απηνπ παξνπζηα 

 



 
Porque, qual é a nossa esperança, ou gozo, ou 

coroa de glória? Porventura não o sois vós 

também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em 
sua vinda? 

 
Porque, qual é a nossa esperança, ou gozo, ou 

coroa de glória, diante de nosso Senhor Jesus na 
sua vinda? Porventura não o sois vós? 

3:11 απηνο δε ν ζενο θαη παηεξ εκσλ θαη ν θπξηνο 

εκσλ ηεζνπο ρξηζηνο θαηεπζπλαη ηελ νδνλ εκσλ 

πξνο πκαο 
 

Ora, o mesmo nosso Deus e Pai, e nosso Senhor 
Jesus Cristo, encaminhe a nossa viagem para 

vós. 

απηνο δε ν ζενο θαη παηεξ εκσλ θαη ν θπξηνο 

εκσλ ηεζνπο θαηεπζπλαη ηελ νδνλ εκσλ πξνο 

πκαο 

 
Ora, o próprio Deus e Pai nosso e o nosso Senhor 

Jesus nos abram o caminho até vós, 

3:13 εηο ην ζηεξημαη πκσλ ηαο θαξδηαο ακεκπηνπο ελ 

αγησζπλε εκπξνζζελ ηνπ ζενπ θαη παηξνο εκσλ 
ελ ηε παξνπζηα ηνπ θπξηνπ εκσλ ηεζνπ ρξηζηνπ 

κεηα παλησλ ησλ αγησλ απηνπ 

 
Para confirmar os vossos corações, para que 

sejais irrepreensíveis em santidade diante de 
nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor 

Jesus Cristo com todos os seus santos. 

εηο ην ζηεξημαη πκσλ ηαο θαξδηαο ακεκπηνπο ελ 

αγησζπλε εκπξνζζελ ηνπ ζενπ θαη παηξνο εκσλ 
ελ ηε παξνπζηα ηνπ θπξηνπ εκσλ ηεζνπ κεηα 

παλησλ ησλ αγησλ απηνπ 

 
para vos confirmar os corações, de sorte que 

sejam irrepreensíveis em santidade diante de 
nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor 

Jesus com todos os seus santos. 

Referência 2 Tessalonicenses 

1:8 ελ ππξη θινγνο δηδνληνο εθδηθεζηλ ηνηο κε 
εηδνζηλ ζενλ θαη ηνηο κε ππαθνπνπζηλ ησ 

επαγγειησ ηνπ θπξηνπ εκσλ ηεζνπ ρξηζηνπ 

 

 
Com labareda de fogo, tomando vingança dos 

que não conhecem a Deus e dos que não 

obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus 
Cristo; 

ελ ππξη θινγνο δηδνληνο εθδηθεζηλ ηνηο κε εηδνζηλ 
ζενλ θαη ηνηο κε ππαθνπνπζηλ ησ επαγγειησ ηνπ 

θπξηνπ εκσλ ηεζνπ 

 

 
e tomar vingança dos que não conhecem a Deus 

e dos que não conhecem a Deus e dos que não 

obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus; 

Referência 1 Timóteo 

1:17 ησ δε βαζηιεη ησλ αησλσλ αθζαξησ ανξαησ 
κνλσ ζνθσ ζεσ ηηκε θαη δνμα εηο ηνπο αησλαο 

ησλ αησλσλ ακελ 
 

Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao 

único Deus sábio, seja honra e glória para todo o 
sempre. Amém 

ησ δε βαζηιεη ησλ αησλσλ αθζαξησ ανξαησ 
κνλσ ζεσ ηηκε θαη δνμα εηο ηνπο αησλαο ησλ 

αησλσλ ακελ 

 
Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao 

único Deus, seja honra e glória para todo o 

sempre. Amém. 

2:7 εηο ν εηεζελ εγσ θεξπμ θαη απνζηνινο αιεζεηαλ 
ιεγσ ελ ρξηζησ νπ ςεπδνκαη δηδαζθαινο εζλσλ 

ελ πηζηεη θαη αιεζεηα 

 
Para o que (digo a verdade em Cristo, não 

minto) fui constituído pregador, e apóstolo, e 

doutor dos gentios na fé e [na] verdade. 

εηο ν εηεζελ εγσ θεξπμ θαη απνζηνινο αιεζεηαλ 
ιεγσ νπ ςεπδνκαη δηδαζθαινο εζλσλ ελ πηζηεη 

θαη αιεζεηα 

 
para o que (digo a verdade, não minto) eu fui 

constituído pregador e apóstolo, mestre dos 

gentios na fé e na verdade. 

 

3:16 θαη νκνινγνπκελσο κεγα εζηηλ ην ηεο επζεβεηαο 
κπζηεξηνλ ζενο εθαλεξσζε ελ ζαξθη εδηθαησζε 

ελ πλεπκαηη σθζε αγγεινηο εθεξπρζε ελ εζλεζηλ 
επηζηεπζε ελ θνζκσ αλειεθζε ελ δνμε 

 
E, sem dúvida alguma, grande é o mistério da 

piedade: Deus se manifestou em carne, foi 
justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado 

aos gentios, crido no mundo, recebido acima na 

θαη νκνινγνπκελσο κεγα εζηηλ ην ηεο επζεβεηαο 
κπζηεξηνλ νο εθαλεξσζε ελ ζαξθη εδηθαησζε ελ 

πλεπκαηη σθζε αγγεινηο εθεξπρζε ελ εζλεζηλ 
επηζηεπζε ελ θνζκσ αλειεκθζε ελ δνμε 

 
E, sem dúvida alguma, grande é o mistério da 

piedade: Aquele que se manifestou em carne, foi 
justificado em espírito, visto dos anjos, pregado 

entre os gentios, crido no mundo, e recebido 



glória. acima na glória. 

4:12 κεδεηο ζνπ ηεο λενηεηνο θαηαθξνλεηησ αιια 
ηππνο γηλνπ ησλ πηζησλ ελ ινγσ ελ αλαζηξνθε 

ελ αγαπε ελ πλεπκαηη ελ πηζηεη ελ αγλεηα 

 

 
Ninguém despreze a tua mocidade; mas sê o 

exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, 
no espírito, na fé, na pureza. 

κεδεηο ζνπ ηεο λενηεηνο θαηαθξνλεηησ αιια 
ηππνο γηλνπ ησλ πηζησλ ελ ινγσ ελ αλαζηξνθε 

ελ αγαπε ελ πηζηεη ελ αγλεηα 

 

 
Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê um 

exemplo para os fiéis na palavra, no 
procedimento, no amor, na fé, na pureza. 

6:5 παξαδηαηξηβαη δηεθζαξκελσλ αλζξσπσλ ηνλ 
λνπλ θαη απεζηεξεκελσλ ηεο αιεζεηαο 

λνκηδνλησλ πνξηζκνλ εηλαη ηελ επζεβεηαλ 
αθηζηαζν απν ησλ ηνηνπησλ 

 
Perversas contendas de homens corruptos de 

entendimento, e privados da verdade, cuidando 
que a piedade seja causa de ganho; aparta-te 

dos tais. 

δηαπαξαηξηβαη δηεθζαξκελσλ αλζξσπσλ ηνλ λνπλ 
θαη απεζηεξεκελσλ ηεο αιεζεηαο λνκηδνλησλ 

πνξηζκνλ εηλαη ηελ επζεβεηαλ 

 

 
disputas de homens corruptos de entendimento, 

e privados da verdade, cuidando que a piedade é 
fonte de lucro; 

Referência 2 Timóteo 

1:11 εηο ν εηεζελ εγσ θεξπμ θαη απνζηνινο θαη 

δηδαζθαινο εζλσλ 

 
Para o que fui constituído pregador, e apóstolo, 

e doutor dos gentios. 

εηο ν εηεζελ εγσ θεξπμ θαη απνζηνινο θαη 

δηδαζθαινο 

 
do qual fui constituído pregador, apóstolo e 

mestre. 

4:1 δηακαξηπξνκαη νπλ εγσ ελσπηνλ ηνπ ζενπ θαη 

ηνπ θπξηνπ ηεζνπ ρξηζηνπ ηνπ κειινληνο θξηλεηλ 
δσληαο θαη λεθξνπο θαηα ηελ επηθαλεηαλ απηνπ 

θαη ηελ βαζηιεηαλ απηνπ 
 

CONJURO-TE, pois, diante de Deus, e do Senhor 

Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os 
mortos, na sua vinda e no seu reino, 

δηακαξηπξνκαη ελσπηνλ ηνπ ζενπ θαη ρξηζηνπ 

ηεζνπ ηνπ κειινληνο θξηλεηλ δσληαο θαη λεθξνπο 
θαη ηελ επηθαλεηαλ απηνπ θαη ηελ βαζηιεηαλ απηνπ 

 

 
Conjuro-te diante de Deus e de Cristo Jesus, que 
há de julgar os vivos e os mortos, pela sua vinda 

e pelo seu reino; 

4:22 ν θπξηνο ηεζνπο ρξηζηνο κεηα ηνπ πλεπκαηνο ζνπ 

ε ραξηο κεζ πκσλ ακελ 
 

O Senhor Jesus Cristo seja com o teu espírito. A 
graça seja convosco. Amém. 

ν θπξηνο κεηα ηνπ πλεπκαηνο ζνπ ε ραξηο κεζ 

πκσλ 

 
O Senhor seja com o teu espírito. A graça seja 

convosco. 

Referência Tito 

1:4 ηηησ γλεζησ ηεθλσ θαηα θνηλελ πηζηηλ ραξηο 

ειενο εηξελε απν ζενπ παηξνο θαη θπξηνπ ηεζνπ 

ρξηζηνπ ηνπ ζσηεξνο εκσλ 

 
A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé 

comum: Graça, misericórdia, e paz da parte de 
Deus Pai, e da do Senhor Jesus Cristo, nosso 

Salvador. 

ηηησ γλεζησ ηεθλσ θαηα θνηλελ πηζηηλ ραξηο θαη 

εηξελε απν ζενπ παηξνο θαη ρξηζηνπ ηεζνπ ηνπ 

ζσηεξνο εκσλ 

 
a Tito, meu verdadeiro filho segundo a fé que 

nos é comum, graça e paz da parte de Deus Pai, 
e de Cristo Jesus, nosso Salvador. 

Referência Filemom 

1:6 νπσο ε θνηλσληα ηεο πηζηεσο ζνπ ελεξγεο 

γελεηαη ελ επηγλσζεη παληνο αγαζνπ ηνπ ελ πκηλ 

εηο ρξηζηνλ ηεζνπλ 

 
Para que a comunicação da tua fé seja eficaz no 

conhecimento de todo o bem que em vós há por 
Cristo Jesus. 

νπσο ε θνηλσληα ηεο πηζηεσο ζνπ ελεξγεο 

γελεηαη ελ επηγλσζεη παληνο αγαζνπ | [ηνπ] | ελ 

εκηλ εηο ρξηζηνλ 

 
para que a comunicação da tua fé se torne 

eficaz, no pleno conhecimento de todo o bem 
que em nós há para com Cristo. 



Referência Hebreus 

2:7  ειαηησζαο απηνλ βξαρπ ηη παξ αγγεινπο δνμε 

θαη ηηκε εζηεθαλσζαο απηνλ θαη θαηεζηεζαο 
απηνλ επη ηα εξγα ησλ ρεηξσλ ζνπ 

 
Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, 
De glória e de honra o coroaste, E o constituíste 

sobre as obras de tuas mãos; 

ειαηησζαο απηνλ βξαρπ ηη παξ αγγεινπο δνμε 

θαη ηηκε εζηεθαλσζαο απηνλ | [θαη θαηεζηεζαο 
απηνλ επη ηα εξγα ησλ ρεηξσλ ζνπ]| 

 
Fizeste-o um pouco menor que os anjos, de 
glória e de honra o coroaste, 

 

3:1 νζελ αδειθνη αγηνη θιεζεσο επνπξαληνπ κεηνρνη 

θαηαλνεζαηε ηνλ απνζηνινλ θαη αξρηεξεα ηεο 

νκνινγηαο εκσλ ρξηζηνλ ηεζνπλ 

 
POR isso, irmãos santos, participantes da 

vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, 
apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, 

νζελ αδειθνη αγηνη θιεζεσο επνπξαληνπ κεηνρνη 

θαηαλνεζαηε ηνλ απνζηνινλ θαη αξρηεξεα ηεο 

νκνινγηαο εκσλ ηεζνπλ 

 
Pelo que, santos irmãos, participantes da vocação 

celestial, considerai o Apóstolo e Sumo Sacerdote 
da nossa confissão, Jesus, 

7:21  ν δε κεηα νξθσκνζηαο δηα ηνπ ιεγνληνο πξνο 

απηνλ σκνζελ θπξηνο θαη νπ κεηακειεζεζεηαη ζπ 

ηεξεπο εηο ηνλ αησλα θαηα ηελ ηαμηλ κειρηζεδεθ 

 
Mas este com juramento por aquele que lhe 

disse: Jurou o Senhor, e não se arrependerá; Tu 
és sacerdote eternamente, Segundo a ordem de 

Melquisedeque), 

ν δε κεηα νξθσκνζηαο δηα ηνπ ιεγνληνο πξνο 

απηνλ σκνζελ θπξηνο θαη νπ κεηακειεζεζεηαη ζπ 

ηεξεπο εηο ηνλ αησλα 

 
mas este com juramento daquele que lhe disse: 

Jurou o Senhor, e não se arrependerá: Tu és 
sacerdote para sempre), 

 

10:30 νηδακελ γαξ ηνλ εηπνληα εκνη εθδηθεζηο εγσ 

αληαπνδσζσ ιεγεη θπξηνο θαη παιηλ θπξηνο θξηλεη 

ηνλ ιανλ απηνπ 

 
Porque bem conhecemos aquele que disse: 

Minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz 
o Senhor. E outra vez: O Senhor julgará o seu 

povo. 

νηδακελ γαξ ηνλ εηπνληα εκνη εθδηθεζηο εγσ 

αληαπνδσζσ θαη παιηλ θξηλεη θπξηνο ηνλ ιανλ 

απηνπ 

 
Pois conhecemos aquele que disse: Minha é a 

vingança, eu retribuirei. E outra vez: O Senhor 
julgará o seu povo. 

10:34 θαη γαξ ηνηο δεζκνηο κνπ ζπλεπαζεζαηε θαη ηελ 

αξπαγελ ησλ ππαξρνλησλ πκσλ κεηα ραξαο 
πξνζεδεμαζζε γηλσζθνληεο ερεηλ ελ εαπηνηο 

θξεηηηνλα ππαξμηλ ελ νπξαλνηο θαη κελνπζαλ 

 
Porque também vos compadecestes das minhas 

prisões, e com alegria permitistes o roubo dos 

vossos bens, sabendo que em vós mesmos 
tendes nos céus uma possessão melhor e 

permanente. 

θαη γαξ ηνηο δεζκηνηο ζπλεπαζεζαηε θαη ηελ 

αξπαγελ ησλ ππαξρνλησλ πκσλ κεηα ραξαο 
πξνζεδεμαζζε γηλσζθνληεο ερεηλ εαπηνπο 

θξεηηηνλα ππαξμηλ θαη κελνπζαλ 
 

Pois não só vos compadecestes dos que estavam 

nas prisões, mas também com gozo aceitastes a 
espoliação dos vossos bens, sabendo que vós 

tendes uma possessão melhor e permanente. 

Referência 1 Pedro 

1:22 ηαο ςπραο πκσλ εγληθνηεο ελ ηε ππαθνε ηεο 

αιεζεηαο δηα πλεπκαηνο εηο θηιαδειθηαλ 
αλππνθξηηνλ εθ θαζαξαο θαξδηαο αιιεινπο 

αγαπεζαηε εθηελσο 

 
Purificando as vossas almas pelo Espírito na 
obediência à verdade, para o amor fraternal, não 

fingido; amai-vos ardentemente uns aos outros 
com um coração puro; 

ηαο ςπραο πκσλ εγληθνηεο ελ ηε ππαθνε ηεο 

αιεζεηαο εηο θηιαδειθηαλ αλππνθξηηνλ εθ  
θαξδηαο αιιεινπο αγαπεζαηε εθηελσο 

 
 

Já que tendes purificado as vossas almas na 
obediência à verdade, que leva ao amor fraternal 

não fingido, de coração amai-vos ardentemente 
uns aos outros 

4:1 ρξηζηνπ νπλ παζνληνο ππεξ εκσλ ζαξθη θαη πκεηο 

ηελ απηελ ελλνηαλ νπιηζαζζε νηη ν παζσλ ελ 

ζαξθη πεπαπηαη ακαξηηαο 

 
ORA, pois, já que Cristo padeceu por nós na 

ρξηζηνπ νπλ παζνληνο ζαξθη θαη πκεηο ηελ απηελ 

ελλνηαλ νπιηζαζζε νηη ν παζσλ ζαξθη πεπαπηαη | 

ακαξηηαηο | 

 
Ora pois, já que Cristo padeceu na carne, armai-



carne, armai-vos também vós com este mesmo 
pensamento, que aquele que padeceu na carne 

já cessou do pecado; 

vos também vós deste mesmo pensamento; 
porque aquele que padeceu na carne já cessou 

do pecado; 

4:14 εη νλεηδηδεζζε ελ νλνκαηη ρξηζηνπ καθαξηνη νηη ην 
ηεο δνμεο θαη ην ηνπ ζενπ πλεπκα εθ πκαο 

αλαπαπεηαη θαηα κελ απηνπο βιαζθεκεηηαη θαηα 

δε πκαο δνμαδεηαη 

 
Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-

aventurados sois, porque sobre vós repousa o 
Espírito da glória e de Deus; quanto a eles, é ele, 

sim, blasfemado, mas quanto a vós, é 
glorificado. 

εη νλεηδηδεζζε ελ νλνκαηη ρξηζηνπ καθαξηνη νηη ην 
ηεο δνμεο θαη ην ηνπ ζενπ πλεπκα εθ πκαο 

αλαπαπεηαη 

 

 
Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-

aventurados sois, porque sobre vós repousa o 

Espírito da glória, o Espírito de Deus. 

5:10-11 10 ν δε ζενο παζεο ραξηηνο ν θαιεζαο εκαο εηο 
ηελ αησληνλ απηνπ δνμαλ ελ ρξηζησ ηεζνπ νιηγνλ 
παζνληαο απηνο θαηαξηηζαη πκαο ζηεξημαη 

ζζελσζαη ζεκειησζαη 

11 απησ ε δνμα θαη ην θξαηνο εηο ηνπο αησλαο 
ησλ αησλσλ ακελ 

 

10 E o Deus de toda a graça, que em Cristo 
Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de 

havermos padecido um pouco, ele mesmo vos 
aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. 

11 A ele seja a glória e o poderio para todo o 
sempre. Amém. 

10 ν δε ζενο παζεο ραξηηνο ν θαιεζαο πκαο εηο 
ηελ αησληνλ απηνπ δνμαλ ελ ρξηζησ  νιηγνλ 
παζνληαο απηνο θαηαξηηζεη ζηεξημεη ζζελσζεη  

11 απησ ην θξαηνο εηο ηνπο αησλαο ακελ 

 

 
 

10 E o Deus de toda a graça, que em Cristo vos 
chamou à sua eterna glória, depois de haverdes 

sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de 

aperfeiçoar, confirmar e fortalecer. 

11 A ele seja o domínio para todo o sempre. 
Amém. 

Referência 2 Pedro 

2:17 νπηνη εηζηλ πεγαη αλπδξνη λεθειαη ππν ιαηιαπνο 
ειαπλνκελαη νηο ν δνθνο ηνπ ζθνηνπο εηο αησλα 

ηεηεξεηαη 

 
Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela 

força do vento, para os quais a escuridão das 
trevas eternamente se reserva. 

νπηνη εηζηλ πεγαη αλπδξνη θαη νκηριαη ππν 
ιαηιαπνο ειαπλνκελαη νηο ν δνθνο ηνπ ζθνηνπο 

ηεηεξεηαη 

 
Estes são fontes sem água, névoas levadas por 

uma tempestade, para os quais está reservado o 
negrume das trevas. 

Referência 1 João 

1:7 εαλ δε ελ ησ θσηη πεξηπαησκελ σο απηνο εζηηλ 

ελ ησ θσηη θνηλσληαλ ερνκελ κεη αιιεισλ θαη ην 
αηκα ηεζνπ ρξηζηνπ ηνπ πηνπ απηνπ θαζαξηδεη 

εκαο απν παζεο ακαξηηαο 

 
Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, 

temos comunhão uns com os outros, e o sangue 

de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o 
pecado. 

εαλ δε ελ ησ θσηη πεξηπαησκελ σο απηνο εζηηλ 

ελ ησ θσηη θνηλσληαλ ερνκελ κεη αιιεισλ θαη ην 
αηκα ηεζνπ ηνπ πηνπ απηνπ θαζαξηδεη εκαο απν 

παζεο ακαξηηαο 

 
mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, 

temos comunhão uns com os outros, e o sangue 

de Jesus seu Filho nos purifica de todo pecado. 

2:7 αδειθνη νπθ εληνιελ θαηλελ γξαθσ πκηλ αιι 

εληνιελ παιαηαλ ελ εηρεηε απ αξρεο ε εληνιε ε 
παιαηα εζηηλ ν ινγνο νλ εθνπζαηε απ αξρεο 

 
Irmãos, não vos escrevo mandamento novo, mas 

o mandamento antigo, que desde o princípio 
tivestes. Este mandamento antigo é a palavra 

que desde o princípio ouvistes. 

αγαπεηνη νπθ εληνιελ θαηλελ γξαθσ πκηλ αιι 

εληνιελ παιαηαλ ελ εηρεηε απ αξρεο ε εληνιε ε 
παιαηα εζηηλ ν ινγνο νλ εθνπζαηε 

 
Amados, não vos escrevo mandamento novo, 

mas um mandamento antigo, que tendes desde o 
princípio. Este mandamento antigo é a palavra 

que ouvistes. 

4:3 θαη παλ πλεπκα ν κε νκνινγεη ηνλ ηεζνπλ 
ρξηζηνλ ελ ζαξθη ειειπζνηα εθ ηνπ ζενπ νπθ 

εζηηλ θαη ηνπην εζηηλ ην ηνπ αληηρξηζηνπ ν 

αθεθναηε νηη εξρεηαη θαη λπλ ελ ησ θνζκσ εζηηλ 

θαη παλ πλεπκα ν κε νκνινγεη ηνλ ηεζνπλ εθ ηνπ 
ζενπ νπθ εζηηλ θαη ηνπην εζηηλ ην ηνπ 

αληηρξηζηνπ ν αθεθναηε νηη εξρεηαη θαη λπλ ελ ησ 

θνζκσ εζηηλ εδε 



εδε 

 
E todo o espírito que não confessa que Jesus 

Cristo veio em carne não é de Deus; mas este é 
o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que 

há de vir, e eis que já agora está no mundo. 

 

 
e todo espírito que não confessa a Jesus não é 

de Deus; mas é o espírito do anticristo, a respeito 
do qual tendes ouvido que havia de vir; e agora 

já está no mundo. 

4:19 εκεηο αγαπσκελ απηνλ νηη απηνο πξσηνο 

εγαπεζελ εκαο 

 
Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. 

εκεηο αγαπσκελ νηη απηνο πξσηνο εγαπεζελ εκαο 

 
 

Nós amamos, porque ele nos amou primeiro. 

5:7-8 7 νηη ηξεηο εηζηλ νη καξηπξνπληεο ελ ησ νπξαλσ 
ν παηεξ ν ινγνο θαη ην αγηνλ πλεπκα θαη νπηνη 

νη ηξεηο ελ εηζηλ 

8 θαη ηξεηο εηζηλ νη καξηπξνπληεο ελ ηε γε ην 

πλεπκα θαη ην πδσξ θαη ην αηκα θαη νη ηξεηο εηο 
ην ελ εηζηλ 

 

7 Porque três são os que testificam no céu: o 
Pai, a Palavra, e o Espírito Santo; e estes três 
são um. 

8 E três são os que testificam na terra: o 
Espírito, e a água e o sangue; e estes três 

concordam num. 

7 νηη ηξεηο εηζηλ νη καξηπξνπληεο 

 
 

8 ην πλεπκα θαη ην πδσξ θαη ην αηκα θαη νη ηξεηο 
εηο ην ελ εηζηλ 

 

 

7 E o Espírito é o que dá testemunho, porque o 

Espírito é a verdade.(final v. 6 na ACF) 

8 Porque três são os que dão testemunho: o 
Espírito, e a água, e o sangue; e estes três 

concordam. 

(vs 7-8 no TC) 

5:13 ηαπηα εγξαςα πκηλ ηνηο πηζηεπνπζηλ εηο ην νλνκα 

ηνπ πηνπ ηνπ ζενπ ηλα εηδεηε νηη δσελ ερεηε 
αησληνλ θαη ηλα πηζηεπεηε εηο ην νλνκα ηνπ πηνπ 

ηνπ ζενπ 

 
Estas coisas vos escrevi a vós, os que credes no 

nome do Filho de Deus, para que saibais que 
tendes a vida eterna, e para que creiais no nome 

do Filho de Deus. 

ηαπηα εγξαςα πκηλ ηλα εηδεηε νηη δσελ ερεηε 

αησληνλ ηνηο πηζηεπνπζηλ εηο ην νλνκα ηνπ πηνπ 
ηνπ ζενπ 

 

 
Estas coisas vos escrevo, a vós que credes no 
nome do Filho de Deus, para que saibais que 

tendes a vida eterna. 

Referência Judas 

1:25 κνλσ ζνθσ ζεσ ζσηεξη εκσλ δνμα θαη 
κεγαισζπλε θξαηνο θαη εμνπζηα θαη λπλ θαη εηο 

παληαο ηνπο αησλαο ακελ 
 

 

 
Ao único Deus sábio, Salvador nosso, [seja] 

glória e majestade, domínio e poder, agora, e 
para todo o sempre. Amém. 

κνλσ ζεσ ζσηεξη εκσλ δηα ηεζνπ ρξηζηνπ ηνπ 
θπξηνπ εκσλ δνμα κεγαισζπλε θξαηνο θαη 

εμνπζηα πξν παληνο ηνπ αησλνο θαη λπλ θαη εηο 
παληαο ηνπο αησλαο ακελ 

 
ao único Deus, nosso Salvador, por Jesus Cristo 

nosso Senhor, glória, majestade, domínio e 
poder, antes de todos os séculos, e agora, e para 

todo o sempre. Amém. 

Referência Apocalipse 

1:8  εγσ εηκη ην α θαη ην σ αξρε θαη ηεινο ιεγεη ν 

θπξηνο ν σλ θαη ν ελ θαη ν εξρνκελνο ν 
παληνθξαησξ 

 
Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz 

o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o 
Todo-Poderoso. 

εγσ εηκη ην αιθα θαη ην σ ιεγεη θπξηνο ν ζενο ν 

σλ θαη ν ελ θαη ν εξρνκελνο ν παληνθξαησξ 

 
 

Eu sou o Alfa e o Ómega, diz o Senhor Deus, 

aquele que é, e que era, e que há de vir, o Todo-
Poderoso. 

1:11 ιεγνπζεο εγσ εηκη ην α θαη ην σ ν πξσηνο θαη ν 

εζραηνο θαη ν βιεπεηο γξαςνλ εηο βηβιηνλ θαη 
πεκςνλ ηαηο  επηα εθθιεζηαηο ηαηο ελ αζηα εηο 

εθεζνλ θαη εηο ζκπξλαλ θαη εηο πεξγακνλ θαη εηο 

ζπαηεηξα θαη εηο ζαξδεηο θαη εηο θηιαδειθεηαλ θαη 
εηο ιανδηθεηαλ 

ιεγνπζεο ν βιεπεηο γξαςνλ εηο βηβιηνλ θαη 

πεκςνλ ηαηο επηα εθθιεζηαηο εηο εθεζνλ θαη εηο 
ζκπξλαλ θαη εηο πεξγακνλ θαη εηο ζπαηεηξα θαη εηο 

ζαξδεηο θαη εηο θηιαδειθεηαλ θαη εηο ιανδηθεηαλ 

 
 



 
Que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e 

o derradeiro; e o que vês, escreve-o num livro, e 

envia-o às sete igrejas que estão na Ásia: a 
Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a 

Sardes, e a Filadélfia, e a Laodicéia. 

 
que dizia: O que vês, escreve-o num livro, e 

envia-o às sete igrejas: a Éfeso, a Esmirna, a 
Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a 

Laodiceia. 

2:13 νηδα ηα εξγα ζνπ θαη πνπ θαηνηθεηο νπνπ ν 

ζξνλνο ηνπ ζαηαλα θαη θξαηεηο ην νλνκα κνπ θαη 
νπθ εξλεζσ ηελ πηζηηλ κνπ θαη ελ ηαηο εκεξαηο 

ελ αηο αληηπαο ν καξηπο κνπ ν πηζηνο νο 
απεθηαλζε παξ πκηλ νπνπ θαηνηθεη ν ζαηαλαο 

 
Conheço as tuas obras, e onde habitas, que é 
onde está o trono de Satanás; e reténs o meu 

nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias 

de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi 
morto entre vós, onde Satanás habita. 

νηδα πνπ θαηνηθεηο νπνπ ν ζξνλνο ηνπ ζαηαλα θαη 

θξαηεηο ην νλνκα κνπ θαη νπθ εξλεζσ ηελ πηζηηλ 
κνπ θαη ελ ηαηο εκεξαηο αληηπαο ν καξηπο κνπ ν 

πηζηνο | [κνπ] | νο απεθηαλζε παξ πκηλ νπνπ ν 
ζαηαλαο θαηνηθεη 

 
Sei onde habitas, que é onde está o trono de 
Satanás; mas retens o meu nome e não negaste 

a minha fé, mesmo nos dias de Antipas, minha 

fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde 
Satanás habita. 

5:14 θαη ηα ηεζζαξα δσα ειεγνλ ακελ θαη νη 

εηθνζηηεζζαξεο πξεζβπηεξνη επεζαλ θαη 
πξνζεθπλεζαλ δσληη εηο ηνπο αησλαο ησλ αησλσλ 

 
E os quatro animais diziam: Amém. E os vinte e 

quatro anciãos prostraram-se, e adoraram ao 
que vive para todo o sempre. 

θαη ηα ηεζζαξα δσα ειεγνλ ακελ θαη νη 

πξεζβπηεξνη επεζαλ θαη πξνζεθπλεζαλ 

 

 
e os quatro seres viventes diziam: Amém. E os 

anciãos prostraram-se e adoraram. 

6:1 θαη εηδνλ νηε ελνημελ ην αξληνλ κηαλ εθ ησλ 

ζθξαγηδσλ θαη εθνπζα ελνο εθ ησλ ηεζζαξσλ 
δσσλ ιεγνληνο σο θσλεο βξνληεο εξρνπ θαη 

βιεπε 

 
E, HAVENDO o Cordeiro aberto um dos selos, 
olhei, e ouvi um dos quatro animais, que dizia 

como em voz de trovão: Vem, e vê. 

θαη εηδνλ νηε ελνημελ ην αξληνλ κηαλ εθ ησλ επηα 

ζθξαγηδσλ θαη εθνπζα ελνο εθ ησλ ηεζζαξσλ 
δσσλ ιεγνληνο σο θσλε βξνληεο εξρνπ 

 
E vi quando o Cordeiro abriu um dos sete selos, e 

ouvi um dos quatro seres viventes dizer numa 
voz como de trovão: Vem! 

11:17 ιεγνληεο επραξηζηνπκελ ζνη θπξηε ν ζενο ν 
παληνθξαησξ ν σλ θαη ν ελ θαη ν εξρνκελνο νηη 

εηιεθαο ηελ δπλακηλ ζνπ ηελ κεγαιελ θαη 

εβαζηιεπζαο 

 
Dizendo: Graças te damos, Senhor Deus Todo-

Poderoso, que és, e que eras, e que hás de vir, 
que tomaste o teu grande poder, e reinaste. 

ιεγνληεο επραξηζηνπκελ ζνη θπξηε ν ζενο ν 
παληνθξαησξ ν σλ θαη ν ελ νηη εηιεθαο ηελ 

δπλακηλ ζνπ ηελ κεγαιελ θαη εβαζηιεπζαο 

 
dizendo: Graças te damos, Senhor Deus Todo-
Poderoso, que és, e que eras, porque tens 

tomado o teu grande poder, e começaste a 
reinar. 

12:12 δηα ηνπην επθξαηλεζζε νη νπξαλνη θαη νη ελ 

απηνηο ζθελνπληεο νπαη ηνηο θαηνηθνπζηλ ηελ γελ 

θαη ηελ ζαιαζζαλ νηη θαηεβε ν δηαβνινο πξνο 
πκαο ερσλ ζπκνλ κεγαλ εηδσο νηη νιηγνλ θαηξνλ 

ερεη 

 
Por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles 

habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar; 

porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, 
sabendo que já tem pouco tempo. 

δηα ηνπην επθξαηλεζζε  νπξαλνη θαη νη ελ απηνηο 

ζθελνπληεο νπαη ηελ γελ θαη ηελ ζαιαζζαλ νηη 

θαηεβε ν δηαβνινο πξνο πκαο ερσλ ζπκνλ κεγαλ 
εηδσο νηη νιηγνλ θαηξνλ ερεη 

 

 
Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles 
habitais. Mas ai da terra e do mar! porque o 

Diabo desceu a vós com grande ira, sabendo que 

pouco tempo lhe resta. 

12:17 θαη σξγηζζε ν δξαθσλ επη ηε γπλαηθη θαη απειζελ 
πνηεζαη πνιεκνλ κεηα ησλ ινηπσλ ηνπ 

ζπεξκαηνο απηεο ησλ ηεξνπλησλ ηαο εληνιαο 
ηνπ ζενπ θαη ερνλησλ ηελ καξηπξηαλ ηνπ ηεζνπ 

ρξηζηνπ 

 
E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer 
guerra ao remanescente da sua semente, os que 

θαη σξγηζζε ν δξαθσλ επη ηε γπλαηθη θαη απειζελ 
πνηεζαη πνιεκνλ κεηα ησλ ινηπσλ ηνπ ζπεξκαηνο 

απηεο ησλ ηεξνπλησλ ηαο εληνιαο ηνπ ζενπ θαη 
ερνλησλ ηελ καξηπξηαλ ηεζνπ 

 

 
E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer 

guerra aos demais filhos dela, os que guardam os 



guardam os mandamentos de Deus, e têm o 
testemunho de Jesus Cristo. 

mandamentos de Deus, e mantêm o testemunho 
de Jesus.  E o dragão parou sobre a areia do 

mar. 

14:5 θαη ελ ησ ζηνκαηη απησλ νπρ επξεζε δνινο 
ακσκνη γαξ εηζηλ ελσπηνλ ηνπ ζξνλνπ ηνπ ζενπ 

 
E na sua boca não se achou engano; porque são 

irrepreensíveis diante do trono de Deus. 

θαη ελ ησ ζηνκαηη απησλ νπρ επξεζε ςεπδνο 
ακσκνη εηζηλ 

 
E na sua boca não se achou engano; porque são 

irrepreensíveis. 

16:17 θαη ν εβδνκνο αγγεινο εμερεελ ηελ θηαιελ απηνπ 
εηο ηνλ αεξα θαη εμειζελ θσλε κεγαιε απν ηνπ 

λανπ ηνπ νπξαλνπ απν ηνπ ζξνλνπ ιεγνπζα 
γεγνλελ 

 
E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e 

saiu grande voz do templo do céu, do trono, 
dizendo: Está feito. 

θαη ν εβδνκνο εμερεελ ηελ θηαιελ απηνπ επη ηνλ 
αεξα θαη εμειζελ θσλε κεγαιε εθ ηνπ λανπ απν 

ηνπ ζξνλνπ ιεγνπζα γεγνλελ 

 

 
O sétimo anjo derramou a sua taça no ar; e saiu 

uma grande voz do santuário, da parte do trono, 

dizendo: Está feito. 

20:9 θαη αλεβεζαλ επη ην πιαηνο ηεο γεο θαη 
εθπθισζαλ ηελ παξεκβνιελ ησλ αγησλ θαη ηελ 

πνιηλ ηελ εγαπεκελελ θαη θαηεβε ππξ απν ηνπ 
ζενπ εθ ηνπ νπξαλνπ θαη θαηεθαγελ απηνπο 

 
E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o 

arraial dos santos e a cidade amada; e de Deus 
desceu fogo, do céu, e os devorou. 

θαη αλεβεζαλ επη ην πιαηνο ηεο γεο θαη 
εθπθιεπζαλ ηελ παξεκβνιελ ησλ αγησλ θαη ηελ 

πνιηλ ηελ εγαπεκελελ θαη θαηεβε ππξ εθ ηνπ 
νπξαλνπ θαη θαηεθαγελ απηνπο 

 
E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o 

arraial dos santos e a cidade querida; mas 
desceu fogo do céu, e os devorou; 

21:24 θαη ηα εζλε ησλ ζσδνκελσλ ελ ησ θσηη απηεο 

πεξηπαηεζνπζηλ θαη νη βαζηιεηο ηεο γεο θεξνπζηλ 
ηελ δνμαλ θαη ηελ ηηκελ απησλ εηο απηελ 

 
E as nações dos salvos andarão à sua luz; e os 

reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. 

θαη πεξηπαηεζνπζηλ ηα εζλε δηα ηνπ θσηνο απηεο 

θαη νη βαζηιεηο ηεο γεο θεξνπζηλ ηελ δνμαλ απησλ 
εηο απηελ 

 
As nações andarão à sua luz; e os reis da terra 

trarão para ela a sua glória. 

Apocalipse 22:19: " E, se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da 

vida, e da cidade santa, e das coisas que estão escritas neste livro." 

Com relação a essa tabela: Concluimos, pois, que há dois textos gregos bastante diferentes, que são usados para 

traduzir o Novo Testamento. Portanto, não podem, os dois, ser verdadeiros. Apenas um é verdadeiro ou os dois são 

falsos. 

 

SERÁ QUE OS MANUSCRITOS MAIS ANTIGOS QUE TEMOS HOJE SÃO OS MELHORES? 

 

Qual a importância dos manuscritos gregos antigos? Como sabemos se temos a Perfeita Lei da Liberdade? 

Podemos considerar, como Palavra de Deus, as traduções? Ou os manuscritos antigos preservados (MSS)?, ou 

foram apenas os autógrafos originais que foram a Palavra de Deus? Será que a Bíblia está completa? 

 

Um princípio primário dos "eruditos", e das editoras de igrejas não bíblicas (como sociedades e fundações bíblicas), 

ao determinar os corretos MSS a serem usados na tradução é que os MSS sejam os mais antigos. Esses "eruditos" e 

organizações definem-se como a autoridade na tradução da Bíblia, mas não têm autoridade bíblica qualquer que 

seja. Eles freqüentemente colocam dúvidas lançando notas de rodapés sob os textos como: 

 

1. "Os dois primeiros manuscritos mais confiáveis não têm Mark. 16: 9-20" (Nova Versão Internacional, copyright by 

New York International Bible Society, 1978. Estes "dois primeiros manuscritos mais confiáveis" são Codex Vaticanus 

[325 dC] e Codex Sinaiticus [340 dC], que são baseados em corrupções de Orígenes. Estes são os MSS usado por 

Westcott e Hort.) 

 

2. "João 7:53 a 8:11 não é encontrado nos manuscritos mais antigos ..." (Amplified Bible, copyright by Lockman 

Foundation, 1954. Os "manuscritos mais antigos" da qual esta nota fala também têm a sua base em corrupções de 

Orígenes que foram apresentadas por Westcott e Hort.) 



 

3. "Muitos manuscritos antigos omitem versículo 37, no todo ou em parte". (No que diz respeito Atos 8:37. Living 

Bible, copyright by Tyndale House Publishers, 1971. Estes "manuscritos antigos" também são da família de MSS 

originalmente corrompido por Orígenes.) 

 

4. "É geralmente aceito que v. 7 não tem autoridade real, e foi inserido." (No que diz respeito a 1 João 5: 7. (Scofield 

Reference Bible, Copyright by Oxford University Press, 1945). 1 João 5:7 foi expurgado do grego pelo gnóstico 

Orígenes, mas tem milhares de testemunhas na Antiga Latina preservadas já a partir de 157 dC, e é citado por 

Tertuliano [200 dC], Cipriano [250 dC], Prisciliano [350 dC], Atanásio [350 dC], o Conselho de Cartago [415 dC], além 

do que é encontrado na seguinte MSS e códices: Speculum [550 dC], Wianburgensis [750 dC], ms 88 minúsculo 

grego [1150 dC], Bíblias valdenses [1200-1400 dC], ms 61 grego [1500 dC]). 

 

De acordo com Norman Geisler e William Nix em seu livro Introdução Geral à Bíblia (General Introduction to the Bible 

p. 406), a mais antiga porção da Escritura que temos é o chamado p52 (fragmento de John Rylands). Este fragmento 

foi encontrado no Egito, e ele contém as porções de João 18: 31-33, 37-38. É um pedaço de fragmento 6 x 8 cm e 

data de cerca de 117-138 dC, embora um sujeito chamado Adolf Deissmann argumenta que pode ser ainda mais 

antigo. 

 

Este pode ser o manuscrito grego mais antigo. Mas é importante considerar as traduções mais antigas que foram 

traduzidas com precisão de MSS gregos bastante antigos. As traduções mais antigas seguem o Texto Recebido (TR) 

da ACF: 

 

1. A Antiga Vulgata Latina (dC 157) foi usada pelos Waldeneses no norte da Itália. Pouco depois, os Waldeneses 

franceses receberam a sua Bíblia em gaulês (177 dC). Os reformadores declaram que a igreja Waldense foi formada 

em torno de 120 dC. Eles derramaram muito sangue para proteger a verdadeira Bíblia. (Which Bible, p. 208;.. The 

Bible Version Manual, p. 19; Defending the King James Bible, p. 45). 

 

2. A versão siríaca (a Peshitta) de 150 dC. Chamada a "Rainha das versões" por causa de sua beleza e simplicidade. 

Existem 177 desses MSS, a maioria no Museu Britânico. (The Bible Version Manual, p. 19) Esta foi a tradução usada 

pela igreja em Antioquia. Ela é a Palavra de Deus. 

 

Deus prometeu preservar as letras originais da Escritura até o mínimo traço da pena (Mt 5:18), mas Ele também 

disse: "Toda a Escritura é divinamente inspirada, e proveitosa..." (2 Tm 3 16) Se o original foi "dado por inspiração de 

Deus", porventura, o bom senso não indica que o seu descedente final manteria essa inspiração? Note que no 

versículo diz: "é” [e não “foi”] divinamente inspirada ", e que diz: "Toda a Escritura". Isso indicaria que cada palavra 

corretamente traduzido é "inspirada por Deus". Portanto, temos a Palavra inspirada por Deus tanto nas línguas 

originalmente dadas (hebraico e grego), e nós a temos em muitas outras línguas diferentes também. 

 

Após o Fragmento Rylands (p52) a próxima coleção de papiros do NT mais antiga está no Beatty Museum perto de 

Dublin p45, p46, p47. Ela foi escrita por volta de 250 dC e contém a maior parte do NT. O p45 é composto por peças 

de 30 folhas de um códice de papiro:. 2 de Mateus, 2 de João, 6 de Marcos, 7 de Lucas, e 13 de Atos. O códice 

original consistia de cerca de 220 folhas. O tipo de texto em Marcos é mais próximo à família cesariana. Esta coleção 

são tipos de texto Alexandrino e Ocidental. 

 

Kurk Aland, no entanto, diz: "... o fato [é] que o manuscrito mais antigo não tem necessariamente o melhor texto. 

P47 é, por exemplo, de longe, o mais antigo dos manuscritos que contém o texto completo ou quase completo de 

apocalipse, porém, certamente não é o melhor." (Which Bible, p. 27) 

É um mito que os MSS mais antigos sejam os melhores. Eu posso ver a lógica ao pensar que o mais antigo é o 

melhor, porque é mais perto do autógrafo original. No entanto, esta lógica não se sustenta quando levamos em conta 

os antigos falsificadores da Bíblia. Os falsificadores mais notórios foram Orígenes (Texto Alexandrino) e Eusébio 

(Texto Ocidental). 

 

Princípios a serem observados: 

 

1.Os manuscritos mais antigos não são, necessariamente, cuidadosamente escrito. 

 

2.Os mais antigos manuscritos existentes não são, necessariamente, copiados de um manuscrito superior. 



 

3. Os manuscritos mais antigos foram sujeitos à maior corrupção. 

 

4.Os manuscritos mais antigos estão em contínua discordância entre si. 

 

O próximo mais antigo é chamado de Papiro Bodmer p66, p72, p75 e data em torno de 200 dC e é uma mistura de 

tipos de texto Alexandrino e Ocidental. 

 

Aqui, novamente, o mais velho não é melhor: 

P66 contém partes do Evangelho de João. Ele tem: 

 

* 200 leituras absurdas 

* 216 leituras descuidadas 

* 269 correções 

* 482 leituras únicas 

* 54 saltos para a frente, para trás 22 

Pickering observa que ele tem "cerca de dois erros por verso." 

 

P75 contém porções de Lucas e João. Ele tem: 

* 275 leituras únicas 

* 57 leituras descuidadas 

* 27 saltos para a frente, para trás 10 

Pickering observa "... dificilmente uma boa cópia." 

(New Age Bible Versions, pg 582) 

 

Os próximos mais antigos são códices unciais: Códice Vaticanus 325-350 dC ; Códice Sinaiticus 340 dC .; Códice 

Alexandrinus 450 dC .; Códice Ephraemi Rescriptus 345 dC .; Códice de Beza 450 ou 550 dC. 

 

Um Códice Uncial é um manuscrito grego clássico de letra maiúscula. Os melhores manuscritos foram os de letras 

minúsculas (cursivos) o grego koiné das pessoas comuns. Os MSS em grego koiné são os que estão de acordo em 

99%: o Texto Recebido (TR). Os autógrafos originais foram Koiné, e não o Clássico. 

 

O Codex Sinaítico (Aleph) (Século 4) "com base no seu número de erros, não se pode afirmar que ele está bem 

cuidadosamente escrito. Todo o manuscrito é desfigurado por correções, algumas pelo escriba original, muitas por 

uma mão requintada e antiga do sexto século cuja correções são de grande importância, algumas novamente por 

uma mão um pouco mais recente, o maior número de correções foi de um estudioso do século sétimo, que muitas 

vezes cancela as alterações do corretor do século 6, outras por até oito (8) diferentes escritores mais tarde ". 

(Scrivener, Pg 93, Vol. I.) 

 

Codex Vaticanus (B) (Século 4) "Uma característica marcante é o grande número de omissões, que induziram Dr. 

Dobbin a falar dele como um texto abreviado do Novo Testamento. Ele calcula que palavras inteiras ou orações são 

excluídas nada menos do que 2.556 vezes. " (Scrivener, Pg 120, Volume I.) 

 

Codex de Beza greco-Latino (D) (Século 5º ou 6º) "O manuscrito foi corrigido, primeiro pela mão do escritor original e 

mais tarde por 8 ou 9 revisores diferentes." E ainda: "Nenhum manuscrito conhecido contém tantas inserções nítidas 

e extensas. (600 somente em Atos), onde estas, absolutamente, não têm apoio, principalmente da velha latina e da 

versão siríaca curetoniana." (Scrivener, págs 128.130, Volume I.) 

 

UMA TENTATIVA DE DESTRUIR UMA PORÇÃO DAS ESCRITURAS DO ANTIGO TESTAMENTO: 

 

Uma tentativa de destruir as Escrituras ocorreu nos dias do profeta Jeremias quando Jeoiaquim, rei de Judá, 

queimou a Palavra de Deus proferida por Jeremias. O episódio está registrado em Jeremias 36: 

 

"1SUCEDEU, pois, no ano quarto de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá, que veio esta palavra do SENHOR a 

Jeremias, dizendo: 2Toma o rolo de um livro, e escreve nele todas as palavras que te tenho falado de 

Israel, e de Judá, e de todas as nações, desde o dia em que eu te falei, desde os dias de Josias até ao dia 
de hoje. 3Porventura ouvirão os da casa de Judá todo o mal que eu intento fazer-lhes; para que cada qual se 

converta do seu mau caminho, e eu perdoe a sua maldade e o seu pecado. 4Então Jeremias chamou a Baruque, 



filho de Nerias; e escreveu BARUQUE DA BOCA DE JEREMIAS NO ROLO DE UM LIVRO TODAS AS 
PALAVRAS DO SENHOR, que ele lhe tinha falado." (Jeremias 36: 1-4) 
 

(36:9-13)  " 9E aconteceu, no quinto ano de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá, no mês nono, que apregoaram 

jejum diante do SENHOR a todo o povo em Jerusalém, como também a todo o povo que vinha das cidades de Judá a 
Jerusalém. 10LEU, POIS, BARUQUE NAQUELE LIVRO AS PALAVRAS DE JEREMIAS, NA CASA DO SENHOR, 

na câmara de Gemarias, filho de Safã, o escriba, no átrio superior, à entrada da porta nova da casa do SENHOR, aos 

ouvidos de todo o povo. 11E, ouvindo Micaías, filho de Gemarias, filho de Safã, todas as palavras do SENHOR, 
daquele livro, 12Desceu à casa do rei, à câmara do escriba. E eis que todos os príncipes estavam ali assentados, a 
saber: Elisama, o escriba, e Delaías, filho de Semaías, e Elnatã, filho de Acbor, e Gemarias, filho de Safã, e Zedequias, 
filho de Hananias, e todos os outros príncipes. 13E Micaías anunciou-lhes todas as palavras que ouvira, quando 

Baruque leu o livro, aos ouvidos do povo. 
 

(36:17-19)  17E perguntaram a Baruque, dizendo: Declara-nos agora como escreveste da sua boca todas estas 

palavras. 18E disse-lhes Baruque: Da sua boca ele me ditava todas estas palavras, e eu com tinta as 
escrevia no livro. 19Então disseram os príncipes a Baruque: Vai, esconde-te, tu e Jeremias, e ninguém saiba onde 

estais. 

 

" 20E foram ter com o rei ao átrio: mas depositaram o rolo na câmara de Elisama, o escriba, e anunciaram aos 

ouvidos do rei todas aquelas palavras. 21Então enviou o rei a Jeudi, para que tomasse o rolo; e Jeudi tomou-o da 

câmara de Elisama, o escriba, e leu-o aos ouvidos do rei e aos ouvidos de todos os príncipes que 
estavam em torno do rei. 22Ora, o rei estava assentado na casa de inverno, pelo nono mês; e diante dele estava 

um braseiro aceso. 23E sucedeu que, tendo Jeudi lido três ou quatro folhas, cortou-as com um canivete de 

escrivão, e lançou-as no fogo que havia no braseiro, até que TODO O ROLO SE CONSUMIU NO FOGO que 
estava sobre o braseiro. 24E não temeram, nem rasgaram as suas vestes, nem o rei, nem nenhum dos seus servos 

que ouviram todas aquelas palavras. 25E, posto que Elnatã, e Delaías, e Gemarias tivessem rogado ao rei que não 
queimasse o rolo, ele não lhes deu ouvidos.". (Jeremias 36: 20-25) 
 

" 27ENTÃO VEIO A JEREMIAS A PALAVRA DO SENHOR, DEPOIS QUE O REI QUEIMARA O ROLO, COM AS 

PALAVRAS QUE BARUQUE ESCREVERA DA BOCA DE JEREMIAS, DIZENDO: 28TOMA AINDA OUTRO ROLO, 
E ESCREVE NELE TODAS AQUELAS PALAVRAS QUE ESTAVAM NO PRIMEIRO ROLO, QUE QUEIMOU 

JEOIAQUIM, REI DE JUDÁ. 29E a Jeoiaquim, rei de Judá, dirás: Assim diz o SENHOR: Tu queimaste este rolo, 
dizendo: Por que escreveste nele, dizendo: Certamente virá o rei de Babilônia, e destruirá esta terra e fará cessar nela 

homens e animais? 30Portanto assim diz o SENHOR, acerca de Jeoiaquim, rei de Judá: Não terá quem se assente sobre 

o trono de Davi, e será lançado o seu cadáver ao calor do dia, e à geada da noite. 31E castigarei a sua iniqüidade 
nele, e na sua descendência, e nos seus servos; e trarei sobre ele e sobre os moradores de Jerusalém, e sobre os 

homens de Judá, todo aquele mal que lhes tenho falado, e não ouviram. 32TOMOU, POIS, JEREMIAS OUTRO 
ROLO, E DEU-O A BARUQUE, FILHO DE NERIAS, O ESCRIVÃO, O QUAL ESCREVEU NELE, DA BOCA DE 

JEREMIAS, TODAS AS PALAVRAS DO LIVRO QUE JEOIAQUIM, REI DE JUDÁ, TINHA QUEIMADO NO 
FOGO; e ainda se lhes acrescentaram muitas palavras semelhantes."(Jeremias 36: 27-32) 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A TRANSMISSÃO DO PURO TEXTO DE DEUS: 

  

DEUS TEM SUPERVISIONADO A PRESERVAÇÃO DA SUA PALAVRA ASSIM COMO PROMETEU: 

 

"6As palavras do SENHOR são palavras puras, como prata refinada em fornalha de barro, purificada sete vezes. 7TU 

OS GUARDARÁS, SENHOR; DESTA GERAÇÃO OS LIVRARÁS PARA SEMPRE." (Salmo 12: 6-7) 
 

"Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o SENHOR: o meu espírito, que está sobre ti, e as minhas 

palavras, que pus na tua boca, não se desviarão da tua boca nem da boca da tua descendência, nem da 
boca da descendência da tua descendência, diz o SENHOR, desde agora e para todo o sempre." (Isaías 59:21) 
 

" O conselho do SENHOR permanece para sempre; os intentos do seu coração de geração em geração." (Salmo 33:11) 
 

" Porque o SENHOR é bom, e eterna a sua misericórdia; e a sua verdade dura de geração em geração." (Salmo 100: 5) 
 

" 7As obras das suas mãos são verdade e juízo, seguros todos os seus mandamentos. 8Permanecem firmes 

para todo o sempre; e são feitos em verdade e retidão." (Salmo 111: 7-8) 
 

" 1LOUVAI ao SENHOR todas as nações, louvai-o todos os povos. 2Porque a sua benignidade é grande para conosco, e 

a verdade do SENHOR dura para sempre. Louvai ao SENHOR." (Salmo 117: 1-2) 
 

(Salmo 119: 152, 160) "152 Acerca dos teus testemunhos soube, desde a antiguidade, que tu os fundaste para 

sempre. 
160 A tua palavra é a verdade desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre."  
 

" Seca-se a erva, e cai a flor, porém a palavra de nosso Deus subsiste eternamente." (Isaías 40: 8) 
 

" Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um til jamais passará da lei, sem 

que tudo seja cumprido." (Mateus 5:18) 
 

" O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar." (Mateus 24:35) 
 

" 5Toda a Palavra de Deus é pura; escudo é para os que confiam nele. 6Nada acrescentes às suas palavras, 

para que não te repreenda e sejas achado mentiroso." (Provérbios 30: 5-6) 
 

(Deuteronômio 4: 2; 12:32) 2 Não acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis 

os mandamentos do SENHOR vosso Deus, que eu vos mando. 
 

(12:32) Tudo o que eu te ordeno, observarás para fazer; nada lhe acrescentarás nem diminuirás. 
  

(1 Pedro 1: 23-25) "23Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de 

Deus, viva, e que permanece para sempre. 24Porque Toda a carne é como a erva, E toda a glória do homem 

como a flor da erva. Secou-se a erva, e caiu a sua flor; 25Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E 
esta é a palavra que entre vós foi evangelizada." 
 

(Apocalipse 22: 17-19) " 17E o Espírito e a esposa dizem: Vem. E quem ouve, diga: Vem. E quem tem sede, venha; e 

quem quiser, tome de graça da ÁGUA DA VIDA [a Palavra de Deus- Ef 5:26]. 18Porque eu testifico a todo aquele 

que ouvir as palavras da profecia deste livro que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir 

sobre ele as pragas que estão escritas neste livro; 19E, se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta 
profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida, e da cidade santa, e das coisas que estão escritas neste livro."  
 

(Provérbios 22:12) "Os olhos do SENHOR conservam o conhecimento, mas as palavras do iníquo ele 

transtornará."  
 

(Salmo 119: 89) " Lámed. Para sempre, ó SENHOR, a tua palavra permanece no céu."  
 

(1 João 5: 5-12;) "5Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? 6Este é aquele 

que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo; não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que 
testifica, porque o Espírito é a verdade. 7Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra, e o 

Espírito Santo; e estes três são um. 8E três são os que testificam na terra: o Espírito, e a água e o sangue; e 

estes três concordam num. 9Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior; porque o 
testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. 10Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem 

o testemunho; quem a Deus não crê mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de 



seu Filho deu. 11E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna; e esta vida está em seu Filho. 
12Quem tem o Filho tem a vida; quem não tem o Filho de Deus não tem a vida." (cf Ef 5:26) 
 

A TRADUÇÃO DA PALAVRA DE DEUS CARREGA COM ELA INSPIRAÇÃO DERIVATIVA DO ORIGINAL: 

 

Assim como nos dias dos apóstolos o dom sobrenatural da capacidade de falar em línguas não estudadas foi 

acompanhado do milagroso dom da "interpretação das línguas" para edificação das igrejas (1 Coríntios 12:10), da 

mesma maneira, o mesmo Deus que milagrosamente inspirou a sua Palavra, também providencialmente guiou na 

tradução de Sua Santa Palavra na Velha Latina e em outras línguas e nestes últimos dias para Inglês [e português]. 

O apóstolo Paulo escreveu: 

 

"E eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis; porque o que profetiza é maior do que o 

que fala em línguas, a não ser que também interprete para que a igreja receba edificação." (1 Coríntios 14: 5) 
 

(Isaías 28:. 9-18) "9A quem, pois, se ensinaria o conhecimento? E a quem se daria a entender doutrina? Ao 

desmamado do leite, e ao arrancado dos seios? 10Porque é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre 

mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. 11Assim por lábios 
gaguejantes, e por outra língua, falará a este povo. 12Ao qual disse: Este é o descanso, dai descanso ao 

cansado; e este é o refrigério; porém não quiseram ouvir. 13Assim, pois, a palavra do SENHOR lhes será 
mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre 

regra, um pouco aqui, um pouco ali; para que vão, e caiam para trás, e se quebrantem e se enlacem, e 
sejam presos. 14Ouvi, pois, a palavra do SENHOR, homens escarnecedores, que dominais este povo que 

está em Jerusalém. 15Porquanto dizeis: Fizemos aliança com a morte, e com o inferno fizemos acordo; 

quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque pusemos a mentira por nosso refúgio, e 
debaixo da falsidade nos escondemos. 16Portanto assim diz o Senhor DEUS: Eis que eu assentei em Sião 

uma pedra, uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada; aquele 
que crer não se apresse. 17E regrarei o juízo pela linha, e a justiça pelo prumo, e a saraiva varrerá o 

refúgio da mentira, e as águas cobrirão o esconderijo. 18E a vossa aliança com a morte se anulará; e o 

vosso acordo com o inferno não subsistirá; e, quando o dilúvio do açoite passar, então sereis por ele 
pisados."(cf. At 2: 4-11, 3:19; Mateus 27: 22-25; 1 Pedro 2: 6 -8) 
 

O objetivo principal da Palavra de Deus é anular a aliança do homem com a morte e o inferno através da fé em Jesus 

Cristo ", ... uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada;..." (Isaías 28:16). No dia 

da Festa de Pentecostes, Deus falou por meio de crentes iletrados da Galiléia. " Assim por lábios gaguejantes, e por 

outra língua, falará a este povo." (Isaías 28:11). Cinqüenta dias após a ressurreição do Senhor Jesus no dia de 

Pentecostes "5...judeus, homens religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. 6 ...e estava confusa, 

porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. 7E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: 

Pois quê! não são galileus todos esses homens que estão falando? (2:11) ...todos nós temos ouvido em nossas 
próprias línguas falar das grandezas de Deus. " (Atos 2: 5-7, 11) Esses galileus eram os apóstolos do Senhor Jesus 
Cristo, a eles foram dados especial habilidade para falar em línguas que nunca tinham aprendido para falar àqueles, 
que não sabiam falar hebraico, do Evangelho da salvação em Jesus Cristo. Todos eles pregaram em várias línguas e 
3000 almas receberam a Cristo e foram batizados naquele dia. 
 

De modo semelhante Deus dá a Sua Palavra através da tradução para outras línguas, supervisionando o trabalho 

para garantir 100% de precisão na equivalência verbal. 

 

"Toda a Escritura é divinamente inspirada, e proveitosa para ensinar, para redargüir, para corrigir, para instruir em 

justiça; " (2 Timóteo 3: 16) 
 
A palavra inglesa "inspiração" é encontrada apenas uma vez em cada um dos dois testamentos. No Antigo 

Testamento está em Jó 32:8, onde diz: "Na verdade, há um espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso o 

faz entendido." A palavra hebraica usada em Jó 32:8 é "neshawmaw" (Hebraico de Strong # 5397) ela é encontrada 
24 vezes no Antigo Testamento. É traduzido o mais frequentemente como respirar 14 vezes, mas também como 
respirar duas vezes, respirou 2 vezes, 1 vez sopro, 1 vez hálito, espírito 2 vezes, almas uma vez, e uma inspiração 
uma vez. O primeiro uso do "neshawmaw" está em Gênesis 2: 7: 

 

" E formou o SENHOR Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida; e o homem foi feito 

alma vivente." (Gn 2:7) 
 

Alguns outros exemplos do uso de "neshawmaw" são os seguintes: 



 

"Tudo o que tinha fôlego de espírito de vida em suas narinas, tudo o que havia em terra seca, morreu." (Gênesis 
07:22) 
 

" Que, enquanto em mim houver alento, e o sopro de Deus nas minhas narinas," (Jó 27: 3) 
 

" O Espírito de Deus me fez; e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida." (Jó 33: 4) 
 

" O espírito do homem é a lâmpada do SENHOR, que esquadrinha todo o interior até o mais íntimo do ventre." 
(Provérbios 20:27) 
 

" Assim diz Deus, o SENHOR, que criou os céus, e os estendeu, e espraiou a terra, e a tudo quanto produz; que dá a 

respiração ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela." (Isaías 42: 5) 
 

Um estudo do Antigo Testamento da palavra "neshawmaw" revela que um significado primário e básico é a 

transmissão da vida. 

 

No Novo Testamento, a palavra grega "pneo" (Strong do grego # 4154) é equivalente ao Antigo Testamento 

"neshawmaw." Um exemplo do uso de "pneo" se encontra em João 3, quando o Senhor Jesus estava ensinando 

sobre "nascer de novo." O Senhor disse: 

 

(João 3: 5-8) " 5 ...aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. 6O que é nascido 

da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é espírito. 7Não te maravilhes de te ter dito: Necessário vos é nascer 
de novo. 8O vento assopra [pneo] onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai; 
assim é todo aquele que é nascido do Espírito."  
 

A palavra "água" em João 3: 5 acima é simbólico para a Palavra de Deus (cf. Efésios 5:26; Isaías 55: 10-11; João 15: 

3, 17:17; Salmo 119: 9). Ambos água e  vento (ar) são essenciais para a vida física. Da mesma forma a Palavra de 

Deus e o Espírito Santo são essenciais para a vida espiritual. 

 

Deus soprou vida nas palavras das Escrituras, e a vida gera vida. "Deus formou [Adão] ... e soprou em suas narinas o 

fôlego da vida ..." Adão, em seguida, gerou filhos e filhas. Da mesma forma Deus soprou vida nas palavras das 

Escrituras e elas literalmente geram o nascer de novo nas pessoas. 

 

"Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas 

criaturas." (Tiago 1:18) 
 

"Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva, e que 

permanece para sempre." (1 Pedro 1:23) 
 

Agora a frase, "dada por inspiração de Deus" em 2 Timóteo 3:16 vem da palavra grega composta, "theopneustos" (do 

grego Strong # 2315). Ela vem da palavra "theo", que significa "Deus" (grego de Strong # 2316), e "pneo" (em grego 

de Strong # 4154; cf. # 1720), o que significa respirar, soprar. "Pneo" é o equivalente a "neshawmaw" que vimos em 

João 3: 8, e é também a raiz da palavra "pneuma", que significa "espírito" (do grego Strong # 4151). 

 

De modo semelhante à maneira como a vida física gera vida física e a maneira como nós nascemos de novo através 

da Sagrada Escritura e do Espírito Santo, de igual modo as palavras das Escrituras passam sua vida quando são 

traduzidas de uma língua para outra. O original "sopro da vida" de Deus ou "inspiração" continua em cópias e 

traduções que são as verdades para as palavras originais das Escrituras. A Bíblia King James é uma tradução 

bastante verdadeira. Ela recebeu a vida do hebraico, grego, latim e outros manuscritos que Deus providenciou para 

os tradutores. 

Alguns querem nos fazer crer que as traduções não são "dadas [outorgadas, entregues] por inspiração de Deus", a 

vida é dada por Deus. Minha pergunta a isso é, Se a tradução não foi "inspirada por Deus", então como a obtivemos? 

E se ela não é inspirada (viva), então será que ela não é expirada (morta)? Nós defendemos que as traduções das 

cópias fiéis da Palavra de Deus são também "dada por inspiração de Deus" e são igualmente proveitosas! Nós 

defendemos que cada livro, cada capítulo e cada palavra da Escritura foi "dada" por inspiração derivativa de Deus e 

que Ele supervisionou na tradução. 

 

" COMO ribeiros de águas assim é o coração do rei na mão do SENHOR, que o inclina a todo o seu querer." (Provérbios 
21: 1) 



 

A Bíblia King James foi traduzida quando o língua Inglesa estava no seu auge. Foi traduzida por 57 tradutores da 

mais alta qualificade jamais reunidos na história, a maioria deles crentes. A providência de Deus estava em todas as 

facetas da sua tradução. A Bíblia King James tem resistido ao teste do tempo e aos ataques dos apóstatas, dos 

liberais e dos corretores da Bíblia. Ela produziu mais frutos espirituais nas almas salvas, mais compreensão espiritual 

e mais obediência em apenas 400 anos do que talvez todas as outras Escrituras inspiradas juntos. 

 

Agora vamos examinar 2 Timóteo 3:16 por partes, onde diz: "Toda a Escritura é divinamente inspirada..." Primeiro, a 

palavra grega para "todal" (do grego Strong # 3956) em outras partes do Novo Testamento é traduzida, "[ o] todo "," 

cada [parte], "e" toda a forma de. " Em segundo lugar a palavra grega para "Escritura" (Strong # 1124 do grego) 

significa "escrita" (ou seja, palavras escritas). Assim, "Todos [cada parte, e toda forma de] Escritura [palavras escritas 

de Deus] é divinamente (por Deus) inspirada [é dada, por Deus, vida, produto, e não processo] ..." O Espírito de 

Deus, a vida de Deus, está, nas palavras de toda a Escritura (é assim também nas traduções). Ela é as Escrituras 

vivas que dão vida aos perdidos. O Senhor Jesus Cristo disse: 

 

" Na verdade, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, 

e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida." (João 5:24) 
 

" O espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita; as palavras que eu vos digo são espírito e vida." (João 6:63) 

 

" (119:50) Isto é a minha consolação na minha aflição, porque a tua palavra me vivificou. (119:93) Nunca me 

esquecerei dos teus preceitos; pois por eles me tens vivificado." (Salmos 119: 50, 93) 

 

"Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até à 

divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do 
coração." (Hebreus 4:12) 
 

A Bíblia King James não é duas vezes inspirada ou re-inspirada, mas em vez disso ela recebeu a inspiração ou a 

vida dos manuscritos inspirados dos quais ela foi traduzida. 

 

"... pelA palavra de Deus, viva, e que permanece para sempre." (1 Pedro 1:23) 
 

Sem a inspiração de Deus, não pode haver salvação. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe; porque é necessário que 

aquele que se aproxima de Deus creia.... "(Hebreus 11: 6). "...a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus." 
(Romanos 10 : 17) 
 

É a inspiração de nossa Bíblia King James que faz com que ela seja "16...proveitosa para ensinar, para redargüir, 

para corrigir, para instruir em justiça; (2 Timóteo 3:16-17), e tem  17...perfeitamente instruído para toda a boa obra." 

Por isso, vamos continuar  "Retendo a palavra da vida..." (Filipenses 2:16) 
 

E lembre-se, nunca foram os "homens santos de Deus", que "foram movidos pelo Espírito Santo" (2 Pedro 1:21, 

tradução da KJB) que foram inspirados e escreveram a Bíblia, mas sim, são as palavras de Deus (que eles 

registraram) que são inspiradas (2 Timóteo 3:16). 

 

TESTEMUNHO DAS PRIMEIRAS GERAÇÕES DE CRISTÃOS DEPOIS DOS APÓSTOLOS: 

 

Os apóstolos, e os primeiros pastores e suas igrejas estavam atentos às corrupções bíblicas desde o início do Novo 

Testamento, após sua conclusão e antes. Eles estavam obedecendo a parte da Grande Comissão, que diz:  

"Ensinando-os a guardar [observar, preservar, vigiar, cuidar de] todas as coisas que eu vos tenho mandado..." 

(Mateus 28:20) 

 

Policarpo (69-155 dC) foi pastor da igreja de Esmirna na Ásia Menor durante muitos anos. Irineu afirma que 

Policarpo foi discípulo do apóstolo João. Ao escrever à igreja de Filipos (115 dC), ele faz cerca de cinquenta citações 

claras de muitos dos livros do Novo Testamento. Ele disse: "Todo aquele que perverte as profecias ... do Senhor, 

este é o primogênito de Satanás". 

 

Dionísio (falecido em 176 dC) foi Pastor da Igreja em Corinto. Ele reclamou que suas próprias cartas haviam sido 

adulteradas e, pior ainda, as Sagradas Escrituras também. 

 

Irineu (130-200 dC) nasceu em Esmirna, e foi discipulado pelo velho Policarpo. Ele trabalhou durante alguns anos 



em Lyons (Gália) e tornou-se seu bispo em 177. Ele acusou os hereges de corromperem as Escrituras. Sua principal 

obra "Contra Hereges" (l85 dC) é praticamente igual em volume a todos os escritos dos Pais da Igreja anteriores a 

ele. Irineu cita os últimos doze versos de Marcos que corruptores da Bíblia omitiram. Irineu cita cada livro do Novo 

Testamento, exceto Filemom e 3 João. Assim, o tamanho do Cânon do Novo Testamento reconhecido por Irineu é 

muito próximo do que nós temos hoje. Irineu disse: "As doutrinas dos apóstolos tinham sido transmitidas pela 

sucessão de bispos sendo guardadas e preservadas, sem qualquer forjamento das Escrituras, nem permitindo 

adições nem reduções." 

 

Tertuliano (160-221 dC), de Cartago no Norte da África, acusou hereges de corromperem as Escrituras para apoiar 

seus pontos de vista. Citações peculiares ao Textus Receptus podem ser encontradas em seus escritos. Ele fala do 

seu direito às Escrituras do Novo Testamento "Estou convicto de possuir os títulos de propriedade dos próprios 

autores originais ... Eu sou o herdeiro dos apóstolos. Assim como eles cuidadosamente prepararam o seu 

testamento, e o confiaram a um depositário... assim também eu o protejo". Por volta do ano 208, Tertuliano exortou 

os hereges a -. "recorrerem às igrejas apostólicas, nas quais os próprios tronos dos apóstolos ainda são 

proeminentes em seus devidos lugares, nos quais seus próprios escritos autênticos são lidos. A Achaia fica bem 

próximo a vocês , onde se encontra Corinto. Uma vez que vocês não estão longe da Macedônio você tem Filipo ... e 

os tessalonicenses. Já que vocês podem atravessar a Ásia, vocês têm Éfeso. Uma vez que, além disso, vocês estão 

perto da Itália, vocês têm Roma , das quais chega, até mesmo, em nossas próprias mãos a mesma autoridade dos 

próprios apóstolo". Parece que Tertuliano está declarando que autógrafos de Paulo ainda estavam sendo lidos em 

seus dias (208 dC), mas, pelo menos, ele deve estar dizendo que eles estavam usando cópias fiéis. Tertuliano 

também se refere a 1 João 5:7. 

 

Hipólito (170-236 dC) foi o pastor da Igreja em Portus próximo a Roma. Ele foi discípulo de Irineu. As Leituras de 

Texto Recebido predominam em seus escritos. [15] 

 

" Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre 

todo o mundo, para tentar os que habitam na terra." (Apocalipse 3:10). 
 



 
 

CONCLUSÃO: 
 

"21Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco; assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. 

22E, havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. 23Àqueles a quem perdoardes os 
pecados lhes são perdoados; e àqueles a quem os retiverdes lhes são retidos. "  (João 20: 21-23) 
 

"Na verdade, na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele 

que o enviou." (João 13:16) 
 

"Lembrai-vos da palavra que vos disse: Não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também 

vos perseguirão a vós; se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa." (João 15:20) 
 

"5Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. 6Nós somos de Deus; aquele que conhece a Deus 

ouve-nos; aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro." 
(1 João 4: 5-6) 
 

Hoje temos uma Bíblia em constante evolução chegando cada vez mais perto da Religião Nova Era do gnosticismo 

antigo e do Catolicismo Romano, os dois chifres da segunda besta de Apocalipse 13. 

 

No início dos anos 1920, Foster Bailey (1888-1977) e sua esposa Alice Bailey (1880-1949) fundaram a Editora Lucifer 

(o nome mais tarde foi mudado para Lucis Trust). Alice afirma: "A igreja cristã em suas muitas ramificações pode 

servir como um São João Batista, como uma voz clamando no deserto, e como um núcleo, através do qual a 



iluminação mundial poderá ser alcançada. ... A igreja deve mostrar uma ampla tolerância, e não ensinar nenhuma 

doutrina revolucionária e nem agarrar-se a quaisquer idéias extremamente conservadoras. " [16] Ela queria que a 

cristandade se calasse e ajudasse a trazer a aceitação dos conceitos de auto-realização da Nova Era, a iluminação e 

a Idade de Ouro de Aquário. O objetivo final é a destruição do cristianismo bíblico. O catolicismo romano está 

claramente no barco junto com a agenda de Bailey. Os documentos do Concílio Vaticano II (1962-1965) afirmam: 

 

"... No Hinduísmo os homens exploram o mistério divino e expressam-no tanto nas riquezas ilimitadas do mito quanto 

nas idéias, rigorosamente definidas, da filosofia. Eles buscam a libertação das provações da vida presente por 

práticas ascéticas, profunda meditação e recorrer a Deus em confiança e amor. O Budismo em suas várias formas 

atesta a inadequação essencial deste mundo em mudança. Ele propõe um modo de vida pelo qual o homem pode, 

com confiança e segurança, atingir um estado de libertação perfeito e atingir a iluminação suprema, tanto através de 

seus próprios esforços como através do auxílio da ajuda divina. ... A Igreja Católica não rejeita nada do que é 

verdadeiro e santo nestas religiões". 

 

O Padre jesuíta William Johnston explica como isso aconteceu, "... Durante a noite a Igreja Católica, que tinha sido 

uma instituição ocidental exportando seus produtos para o Oriente tornou-se uma comunidade mundial. Bispos e 

teólogos asiáticos e africanos se reuniram em Roma e, com seus confrades  europeus e americanos, reconheceram 

que o Espírito de Deus está na obra de todos os povos e em todas as religiões. Desde então, a maioria dos teólogos 

reconhece as religiões não-cristãs como formas válidas ". 

 

A natureza gnóstica do catolicismo é vista não apenas a partir de sua história, mas 

também no fato de que ela se adapta  e se torna semelhante às religiões pagãs e 

orientais tão facilmente. Por exemplo, à esquerda, nós vemos o papa João Paulo II 

recebendo a marca da deusa hindu Durga, a consorte do deus Shiva. No entanto, no 

momento em que esta foto foi tirada, o papa já havia se envolvido em vários rituais 

pagãos em sua viagem de 1986 à Índia. Três dias antes de tirar esta foto em Madras, 

na Índia em 5 de Fevereiro de 1986, o Papa também tinha levado a marca de Shiva 

em sua testa. É a marca vermelha vista nas testas de muitos Hindus significando sua 

devoção a Shiva. Aqui vemos os dois chifres da segunda besta de Apocalipse 13. Os 

chifres significando lugares de poder. Os poderes sendo o catolicismo e o Movimento 

da Nova Era. O objetivo do ecumenismo do Vaticano é visto em seus esforços para 

unir todas as religiões debaixo de sua asa. 

 

Em 27 de Outubro de 1986 e novamente em 24 de janeiro de 2002 o Papa João Paulo II hospedou 

primeiro 160 e depois 200 xamãs, animistas, imãs, curandeiros, líderes de igrejas ortodoxas orientais 

, monges e rabinos de todo o mundo para um encontro de oração em Assis, Itália. Líderes religiosos 

do mundo, incluindo o Dalai Lama (considerado por muitos budistas ser um deus), mullahs islâmicos 

de nove países, hindus, zoroastristas, xamãs nativos americanos, animistas africanos, judeus, 

católicos e protestantes reuniram-se para rezar pela paz mundial. O Papa João 

Paulo II declarou: "Vamos ficar lado a lado pedindo a Deus para nos dar a paz". O Papa João Paulo 

II demonstrou um amplo apoio ecumênico ao hospedar publicamente esses líderes religiosos de todo 

o mundo, e também tem feito assim em muitos livros, seminários, na Internet e através da sanção 

oficial. O Papado definiu uma agenda ecumênica, que o mundo ama e aceita. 

 
Com a Nova Era e as crenças ecumênicos sendo defendidas, não somente por católicos romanos, mas também por 
"evangélicos", como Billy Graham, Rick Warren, Kenneth Copeland, Paul Crouch e Joel Osteen, parece que o 
desejado objetivo de uma religião mundial está mais perto de ser alcançado. A aspiração da Nova Era de estabelecer 
uma religião mundial através de um "Cristo Líder" está sendo cumprida através do Papa e sua Igreja. Tudo isso não 
deve surpreender qualquer crente, pois a Bíblia nos advertiu sobre o sistema da Igreja apóstata do fim dos tempos e 
suas filhas meretrizes (Apocalipse 17). Os cristãos não podem permanecer em silêncio em face dessa apostasia. Um 
outro enfraquecimento da Palavra de Deus vai continuar a acomodar os incrédulos da variada Nova Era e outras 
religiões. 
 

"Amados... tive por necessidade escrever-vos, e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos." 
(Judas 3) 
 

"19E temos, mui firme, a palavra dos profetas, à qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia 

em lugar escuro, até que o dia amanheça, e a estrela da alva apareça em vossos corações. 20Sabendo primeiramente 

isto: que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. 21Porque a profecia nunca foi produzida por 



vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. 1E TAMBÉM houve 

entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente 
heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. 2E muitos 

seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. 3E por avareza farão de vós 
negócio com palavras fingidas; sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não 
dormita." (2 Pedro 1:19 - 2: 3) 
 


