Atos 3:1-26
Herdeiros da promessa
Pedro e João sobem juntos ao templo na hora estipulada para a oração. Ali Pedro cura um homem paralítico à porta
chamada Formosa. A multidão fica atônita e se reúne em torno dos apóstolos e do ex-aleijado. Pedro aproveita a
oportunidade e prega um sermão. Ele diz ao povo que não tem poder inerente para curar, mas que o homem foi curado
no nome de Jesus Cristo. Pedro lembra as pessoas de que elas mataram Jesus, mas Deus o ressuscitou dentre os
mortos. Ele conforta o povo e o admoesta a arrepender-se para que possa ser perdoado e receber a Cristo. Ele os
instrui nas profecias do Antigo Testamento tomando o exemplo do testemunho de Moisés. Pedro menciona que todos
os profetas falam de Cristo e mostra que as bênçãos da aliança prometidas aos descendentes de Abraão chegam agora
até eles por meio de Cristo, que os afasta de seus maus caminhos.
Atos 3:24 Também os outros profetas, desde Samuel e seus sucessores, falaram para anunciar os dias que
estamos vivendo.
A linha de raciocínio que Pedro desenvolve é aquela de que todos os profetas, de Moisés e Samuel até aos que os
sucederam, falaram acerca da vinda do Messias. Depois de citar a profecia de Moisés em Atos 3:22, Pedro menciona
Samuel. Na época intermediária entre Moisés e Samuel, os profetas não pronunciaram nenhuma profecia concernente
a Cristo. Por essa razão, Pedro omite aquele período e continua com Samuel que, nos escritos judaicos, era conhecido
como o mestre dos profetas. Se tomarmos o nome Samuel para consultar o período que cobre o tempo dos livros a ele
atribuídos, encontramos algumas declarações proféticas em relação ao Messias. Por exemplo, o profeta Natã informa a
Davi que de sua descendência Deus estabelecerá um reino duradouro II Samuel 7.12-13 Quando teus dias se
cumprirem e descansares com teus pais, então, farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de
ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do
seu reino. A comunidade cristã primitiva examinava atentamente as profecias do Antigo Testamento para se certificar
de que Jesus Cristo de Nazaré as tinha cumprido.
Guia, ó Rei eternal,
Até que cesse a medonha guerra do pecado
E a santidade sussurre
O doce amém da paz;
Pois não é com espadas batendo-se ruidosamente,
Nem com rufar de estridentes tambores,
Mas com gestos de amor e misericórdia
Que vem o reino celestial.
Ernest W. Shurtleff
Atos 3:25 Vós sois herdeiros dos profetas e da aliança que Deus outorgou a nossos pais, quando disse a Abraão:
Por tua descendência serão abençoadas todas as famílias do mundo.
O fato de que Lucas apresenta um resumo do sermão de Pedro torna-se evidente especialmente nesse versículo. A
conexão entre ele e o versículo anterior é a expressão herdeiros dos profetas. Quem são esses herdeiros? Pedro se
dirige aos seus ouvintes e diz: “vós”. Segundo Paulo, ao povo judeu foram confiadas as próprias palavras de Deus
conforme Romanos 3:1-2 Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sob
todos os aspectos. Principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. A expressão herdeiros
dos profetas indica, portanto, que os judeus eram os recipientes das profecias; estas vêm de Deus na forma das
Escrituras. Os judeus são herdeiros da aliança que Deus fez com Abraão e seus descendentes Gênesis 15:18 Naquele
mesmo dia, fez o SENHOR aliança com Abrão, dizendo: À tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito
até ao grande rio Eufrates. Também confirmada pela nação de Israel nos dias de Moisés (Êx 24.3-8). Assim, Pedro
vai do tempo de Moisés a um período mais remoto no qual Deus faz uma aliança com Abraão e promete a ele e aos
seus descendentes bênçãos inimagináveis. Deus selou suas palavras num pacto que transcenderia os séculos e incluiria
todos os descendentes espirituais de Abraão. Deus disse a Abraão: “E pela tua descendência todas as famílias da terra
serão abençoadas”. A palavra descendência, no grego, é “semente” (no singular), e dessa forma chama a atenção para
uma pessoa, a saber, Cristo. Paulo emprega a mesma palavra (semente) no singular e escreve: Ora, as promessas
foram feitas a Abraão e à sua semente. As Escrituras não dizem: “às sementes”, como se referisse a muitos caminhos,
porém “e à tua semente”, referindo-se a uma pessoa, que é Cristo.

Gálatas 3:16 Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz: E aos descendentes, como
se falando de muitos, porém como de um só: E ao seu descendente, que é Cristo.
Tanto Pedro como Paulo em seus sermões chamam a atenção para Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado. Pedro
descreve a cena de Abraão oferecendo Isaque no Monte Moriá (Gn 22.18). Seus ouvintes se consideram “herdeiros da
aliança que Deus fez com Israel e pensam que os gentios não possuem parte alguma neste pacto.” Mas a citação muito
conhecida do Antigo Testamento inclui todas as nações da terra. Pedro não fornece detalhes, embora as palavras da
Grande Comissão Mateus 28:19 Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai,
e do Filho, e do Espírito Santo; estejam profundamente gravadas em sua memória. No entanto, ele torna conhecido
de seu auditório que Jesus veio para abençoá-los primeiro, pois o evangelho deve ser proclamado primeiramente aos
membros da casa de Israel Mateus 10:5-6 A estes doze enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: Não
tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos; mas, de preferência, procurai as ovelhas
perdidas da casa de Israel;
Atos 3:26 Deus ressuscitou seu servo e o enviou primeiramente a vós, para que vos abençoasse, fazendo que
cada um se converta de suas maldades.
a. Servo. “Deus ressuscitou seu servo.” Deus nomeou Jesus Cristo para tomar o lugar de Abraão a fim de cumprir as
palavras ditas a ele: “Pela tua descendência [isto é, Cristo] todas as famílias da terra serão abençoadas”. Portanto, o
verbo ressuscitou não se relaciona à ressurreição, mas à nomeação de Cristo para servir como o descendente de
Abraão. Note-se que Pedro mais uma vez chama Jesus de servo de Deus, o que parece ser para ele um título comum.
Pedro busca essa terminologia no Antigo Testamento e identifica Jesus com o Servo Sofredor de Isaías 53:11 Ele
verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito; o meu Servo, o Justo, com o seu conhecimento,
justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si.
b. Enviou. “e o enviou primeiramente a vós, para que vos abençoasse.” A missão de Cristo é abençoar, em palavra
e obra, os descendentes espirituais de Abraão. Note-se que Pedro, empregando o verbo abençoar, liga Jesus Cristo à
citação relativa a Abraão. A quem Jesus abençoa primeiro? O texto diz claramente que ele se dirige primeiramente aos
judeus: “[Deus] o enviou primeiramente a vós”. Essa é a razão pela qual Pedro prega seu sermão no Pórtico de
Salomão a um público judeu. Nesse momento ele não está preocupado com a pregação para os gentios, devido a
rejeição deles em primeiro momento. Foi isso o que Paulo disse em Antioquia Atos 13:46 Então, Paulo e Barnabé,
falando ousadamente, disseram: Cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de
Deus; mas, posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos
para os gentios. Qual é a bênção concedida por Jesus? Pedro diz: “[Ele é enviado] para que vos abençoasse,
fazendo que cada um se converta de suas maldades.”. A bênção é, pois, o arrependimento e a salvação. Aqui está
uma repetição da ordem dada anteriormente por Pedro no seu sermão (v. 19), mas com a diferença de que entendemos
Cristo como sendo instrumento no processo de separar o pecador do mal. Note-se que Pedro é direto quando diz aos
judeus que Cristo os separa “das perversidades [deles]”. Ele é o Salvador do seu povo.
E nos dias de hoje, após a rejeição por parte dos judeus ao seu Senhor, Mateus 23:37 Jerusalém, Jerusalém, que
matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados! Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a
galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes, o evangelho pode então chegar a nós,
antes considerados gentios, Mateus 15:22-27 E eis que uma mulher Cananéia, que viera daquelas regiões,
clamava: Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de mim! Minha filha está horrivelmente endemoninhada. Ele,
porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem
clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela,
porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me! Então, ele, respondendo, disse: Não é bom tomar o pão
dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das
migalhas que caem da mesa dos seus donos. Mas hoje somos feitos filhos de Deus, I Pedro 2:9 Vós, porém, sois
raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as
virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz;

