MATEUS 21
5 Dizei à filha de Sião: Eis que aí te vem o teu
Rei, manso e montado em um jumento, em
um jumentinho, cria de animal de carga.
6 Indo, pois, os discípulos e fazendo como
Jesus lhes ordenara,
7 trouxeram a jumenta e o jumentinho, e
sobre eles puseram os seus mantos, e Jesus
montou.
8 E a maior parte da multidão estendeu os
seus mantos pelo caminho; e outros cortavam
ramos de árvores, e os espalhavam pelo
caminho.
9 E as multidões, tanto as que o precediam
como as que o seguiam, clamavam, dizendo:
Hosana ao Filho de Davi! bendito o que vem
em nome do Senhor! Hosana nas alturas!
10 Ao entrar ele em Jerusalém, agitou-se a
cidade toda e perguntava: Quem é este?
11 E as multidões respondiam: Este é o
profeta Jesus, de Nazaré da Galiléia.

MATEUS 26
1 E havendo Jesus concluído todas estas palavras, disse aos seus discípulos:
2 Sabeis que daqui a dois dias é a páscoa; e o Filho do homem será entregue para ser
crucificado.
3 Então os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no pátio da casa do
sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás;
4 e deliberaram como prender Jesus a traição, e o matar.
5 Mas diziam: Não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo.
6 Estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso,
7 aproximou-se dele uma mulher que trazia um vaso de alabastro cheio de bálsamo
precioso, e lho derramou sobre a cabeça, estando ele reclinado à mesa.
8 Quando os discípulos viram isso, indignaram-se, e disseram: Para que este disperdício?
9 Pois este bálsamo podia ser vendido por muito dinheiro, que se daria aos pobres.
10 Jesus, porém, percebendo isso, disse-lhes: Por que molestais esta mulher? pois
praticou uma boa ação para comigo.
11 Porquanto os pobres sempre os tendes convosco; a mim, porém, nem sempre me
tendes.
12 Ora, derramando ela este bálsamo sobre o meu corpo, fê-lo a fim de preparar-me para
a minha sepultura.
13 Em verdade vos digo que onde quer que for pregado em todo o mundo este
evangelho,
também o que ela fez será contado para memória sua.
14 Então um dos doze, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os principais sacerdotes,
15 e disse: Que me quereis dar, e eu vo-lo entregarei? E eles lhe pesaram trinta moedas
de prata.
16 E desde então buscava ele oportunidade para o entregar.
17 Ora, no primeiro dia dos pães ázimos, vieram os discípulos a Jesus, e perguntaram:
Onde queres que façamos os preparativos para comeres a páscoa?
18 Respondeu ele: Ide à cidade a um certo homem, e dizei-lhe: O Mestre diz: O meu
tempo está próximo; em tua casa celebrarei a páscoa com os meus discípulos.
19 E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara, e prepararam a páscoa.
20 Ao anoitecer reclinou-se à mesa com os doze discípulos;
21 e, enquanto comiam, disse: Em verdade vos digo que um de vós me trairá.
22 E eles, profundamente contristados, começaram cada um a perguntar-lhe: Porventura
sou eu, Senhor?
23 Respondeu ele: O que mete comigo a mão no prato, esse me trairá.
24 Em verdade o Filho do homem vai, conforme está escrito a seu respeito; mas ai
daquele por quem o Filho do homem é traido! bom seria para esse homem se não
houvera nascido.
25 Também Judas, que o traía, perguntou: Porventura sou eu, Rabí? Respondeu-lhe Jesus:
Tu o disseste.

MATEUS 26
26 Enquanto comiam, Jesus tomou
o pão e, abençoando-o, o partiu e o
deu aos discípulos,dizendo: Tomai,
comei; isto é o meu corpo.
27 E tomando um cálice, rendeu
graças e deu-lho, dizendo: Bebei
dele todos;
28 pois isto é o meu sangue, o
sangue do pacto, o qual é
derramado por muitos para
remissão dos pecados.

MATEUS 26
30 E tendo cantado um hino, saíram
para o Monte das Oliveiras.
31 Então Jesus lhes disse: Todos vós
esta noite vos escandalizareis de mim;
pois está escrito: Ferirei o pastor, e as
ovelhas do rebanho se dispersarão.
32 Todavia, depois que eu ressurgir,
irei adiante de vós para a Galiléia.
33 Mas Pedro, respondendo, disselhe: Ainda que todos se escandalizem
de ti, eu nunca me escandalizarei.
34 Disse-lhe Jesus: Em verdade te digo
que esta noite, antes que o galo cante
três vezes me negarás.

MATEUS 26
35 Respondeu-lhe Pedro: Ainda que me seja necessário morrer contigo, de
modo algum te negarei. E o mesmo disseram todos os discípulos.
36 Então foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmane, e disse aos
discípulos: Sentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar.
37 E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a
entristecer-se e a angustiar-se.
38 Então lhes disse: A minha alma está triste até a morte; ficai aqui e vigiai
comigo.
39 E adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra e orou,
dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice; todavia, não seja
como eu quero, mas como tu queres.
40 Voltando para os discípulos, achou-os dormindo; e disse a Pedro: Assim
nem uma hora pudestes vigiar comigo?
41 Vigiai e orai, para que não entreis em tentação; o espírito, na verdade,
está pronto, mas a carne é fraca.
42 Retirando-se mais uma vez, orou, dizendo: Pai meu, se este cálice não
pode passar sem que eu o beba, faça-se a tua vontade.
43 E, voltando outra vez, achou-os dormindo, porque seus olhos estavam
carregados.
44 Deixando-os novamente, foi orar terceira vez, repetindo as mesmas
palavras.
45 Então voltou para os discípulos e disse-lhes: Dormi agora e descansai. Eis
que é chegada a hora, e o Filho do homem está sendo entregue nas mãos dos
pecadores.
46 Levantai-vos, vamo-nos; eis que é chegado aquele que me trai.
47 E estando ele ainda a falar, eis que veio Judas, um dos doze, e com ele
grande multidão com espadas e varapaus, vinda da parte dos principais
sacerdotes e dos anciãos do povo.
48 Ora, o que o traía lhes havia dado um sinal, dizendo: Aquele que eu beijar,
esse é: prendei-o.
49 E logo, aproximando-se de Jesus disse: Salve, Rabi. E o beijou.
50 Jesus, porém, lhe disse: Amigo, a que vieste? Nisto, aproximando-se eles,
lançaram mão de Jesus, e o prenderam.

JOÃO 18
36 Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo; se
o meu reino fosse deste mundo,pelejariam os meus
servos, para que eu não fosse entregue aos judeus;
entretanto o meu reino não é daqui.
37 Perguntou-lhe, pois, Pilatos: Logo tu és rei? Respondeu
Jesus: Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para
isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade.
Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz.
38 Perguntou-lhe Pilatos: Que é a verdade? E dito isto, de
novo saiu a ter com os judeus, e disse-lhes: Não acho nele
crime algum.
39 Tendes, porém, por costume que eu vos solte alguém
por ocasião da páscoa; quereis, pois, que vos solte o rei
dos judeus?
40 Então todos tornaram a clamar dizendo: Este não, mas
Barrabás. Ora, Barrabás era
salteador.
JOÃO 191 Nisso, pois, Pilatos tomou a Jesus, e mandou
açoitá-lo.
2 E os soldados, tecendo uma coroa de espinhos,
puseram-lha sobre a cabeça, e lhe vestiram um manto de
púrpura;
3 e chegando-se a ele, diziam: Salve, rei dos judeus! e e
davam-lhe bofetadas.
4 Então Pilatos saiu outra vez, e disse-lhes: Eis aqui vo-lo
trago fora, para que saibais que não acho nele crime
algum.
5 Saiu, pois, Jesus, trazendo a coroa de espinhos e o
manto de púrpura. E disse-lhes Pilatos:Eis o homem!

JOÃO 19
6 Quando o viram os principais sacerdotes e os guardas, clamaram, dizendo: Crucifica-o!Crucifica-o! Disse-lhes
Pilatos: Tomai-o vós, e crucificai-o; porque nenhum crime acho nele.
7 Responderam-lhe os judeus: Nós temos uma lei, e segundo esta lei ele deve morrer, porque se fez Filho de Deus.
8 Ora, Pilatos, quando ouviu esta palavra, mais atemorizado ficou;
9 e entrando outra vez no pretório, perguntou a Jesus: Donde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta.
10 Disse-lhe, então, Pilatos: Não me respondes? não sabes que tenho autoridade para te soltar, e autoridade para
te crucificar?
11 Respondeu-lhe Jesus: Nenhuma autoridade terias sobre mim, se de cima não te fora dado; por isso aquele que
me entregou a ti, maior pecado tem.
12 Daí em diante Pilatos procurava soltá-lo; mas os judeus clamaram: Se soltares a este, não és amigo de César;
todo aquele que se faz rei é contra César.
13 Pilatos, pois, quando ouviu isto, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, e
em hebraico Gabatá.
14 Ora, era a preparação da páscoa, e cerca da hora sexta. E disse aos judeus: Eis o vosso rei.
15 Mas eles clamaram: Tira-o! tira-o! crucifica-o! Disse-lhes Pilatos: Hei de crucificar o vosso rei? responderam, os
principais sacerdotes: Não temos rei, senão César.
16 Então lho entregou para ser crucificado.
17 Tomaram, pois, a Jesus; e ele, carregando a sua própria cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em
hebraico se chama Gólgota,
18 onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio.
19 E Pilatos escreveu também um título, e o colocou sobre a cruz; e nele estava escrito: JESUS O NAZARENO, O REI
DOS JUDEUS.
20 Muitos dos judeus, pois, leram este título; porque o lugar onde Jesus foi crucificado era próximo da cidade; e
estava escrito em hebraico, latim e grego.
21 Diziam então a Pilatos os principais sacerdotes dos judeus: Não escrevas: O rei dos judeus; mas que ele disse:
Sou rei dos judeus.
22 Respondeu Pilatos: O que escrevi, escrevi.
23 Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes, e fizeram delas quatro partes, para cada
soldado uma parte. Tomaram também a túnica; ora a túnica não tinha costura, sendo toda tecida de alto a baixo.
24 Pelo que disseram uns aos outros: Não a rasguemos, mas lancemos sortes sobre ela, para ver de quem será (para
que se cumprisse a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes, e lançaram sortes). E, de fato, os
soldados assim fizeram.
25 Estavam em pé, junto à cruz de Jesus, sua mãe, e a irmã de sua mãe, e Maria, mulher de Clôpas, e Maria
Madalena.
26 Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e ao lado dela o discípulo a quem ele amava, disse a sua mãe: Mulher, eis aí o teu
filho.
27 Então disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa.
28 Depois, sabendo Jesus que todas as coisas já estavam consumadas, para que se cumprisse a Escritura, disse:
Tenho sede.
29 Estava ali um vaso cheio de vinagre. Puseram, pois, numa cana de hissopo uma esponja ensopada de vinagre, e
lha chegaram à boca.
30 Então Jesus, depois de ter tomado o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o espírito.
31 Ora, os judeus, como era a preparação, e para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, pois era grande
aquele dia de sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas, e fossem tirados dali.
32 Foram então os soldados e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele fora
crucificado;
33 mas vindo a Jesus, e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas;
34 contudo um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água.
35 E é quem viu isso que dá testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro; e sabe que diz a verdade, para que
também vós creiais.
36 Porque isto aconteceu para que se cumprisse a escritura: Nenhum dos seus ossos será quebrado.

MATEUS 27
56 entre as quais se achavam Maria
Madalena, Maria, mãe de Tiago e de
José, e a mãe dos filhos de Zebedeu.
57 Ao cair da tarde, veio um homem
rico de Arimatéia, chamado José, que
também era discípulo de Jesus.
58 Esse foi a Pilatos e pediu o corpo de
Jesus. Então Pilatos mandou que lhe
fosse entregue.
59 E José, tomando o corpo, envolveuo num pano limpo, de linho,
60 e depositou-o no seu sepulcro
novo, que havia aberto em rocha; e,
rodando uma grande pedra para a
porta do sepulcro, retirou- se.
61 Mas achavam-se ali Maria
Madalena e a outra Maria, sentadas
defronte do sepulcro.

MATEUS 27
62 No dia seguinte, isto é, o dia depois da preparação, reuniramse os principais sacerdotes eos fariseus perante Pilatos,
63 e disseram: Senhor, lembramo-nos de que aquele
embusteiro, quando ainda vivo,
afirmou: Depois de três dias ressurgirei.
64 Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança
até o terceiro dia; para não
suceder que, vindo os discípulos, o furtem e digam ao povo:
Ressurgiu dos mortos; e assim
o último embuste será pior do que o primeiro.
65 Disse-lhes Pilatos: Tendes uma guarda; ide, tornai-o seguro,
como entendeis.
66 Foram, pois, e tornaram seguro o sepulcro, selando a pedra,
e deixando ali a guarda.
MATEUS 28
1 No fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da
semana, Maria Madalena e a
outra Maria foram ver o sepulcro.
2 E eis que houvera um grande terremoto; pois um anjo do
Senhor descera do céu e,
chegando-se, removera a pedra e estava sentado sobre ela.
3 o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes
brancas como a neve.
4 E de medo dele tremeram os guardas, e ficaram como mortos.
5 Mas o anjo disse às mulheres: Não temais vós; pois eu sei que
buscais a Jesus, que foi
crucificado.
6 Não está aqui, porque ressurgiu, como ele disse. Vinde, vede o
lugar onde jazia;

ATOS 02
1 Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo
lugar.
2 De repente veio do céu um ruído, como que de um vento impetuoso, e
encheu toda a casa
onde estavam sentados.
3 E lhes apareceram umas línguas como que de fogo, que se distribuíam, e
sobre cada um
deles pousou uma.
4 E todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras
línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem.
5 Habitavam então em Jerusalém judeus, homens piedosos, de todas as
nações que há
debaixo do céu.
6 Ouvindo-se, pois, aquele ruído, ajuntou-se a multidão; e estava confusa,
porque cada um
os ouvia falar na sua própria língua.
7 E todos pasmavam e se admiravam, dizendo uns aos outros: Pois quê! não
são galileus
todos esses que estão falando?
8 Como é, pois, que os ouvimos falar cada um na própria língua em que
nascemos?
9 Nós, partos, medos, e elamitas; e os que habitamos a Mesopotâmia, a
Judéia e a
Capadócia, o Ponto e a Ásia,
10 a Frígia e a Panfília, o Egito e as partes da Líbia próximas a Cirene, e
forasteiros
romanos, tanto judeus como prosélitos,
11 cretenses e árabes - ouvímo-los em nossas línguas, falar das grandezas de
Deus.
12 E todos pasmavam e estavam perplexos, dizendo uns aos outros: Que
quer dizer isto?
13 E outros, zombando, diziam: Estão cheios de mosto.

