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1
 Now before the feast of the Passover,  

 

when Jesus knew that His hour was come 

that He should depart out of this world 

unto the Father, 

  

having loved His own which were in the 

world, He loved them unto the end. 

2 
And during supper (…remember, this took 

place… not in a church building, but in a home),  

during supper… the devil ‘having now 

put’ (…having now thrown… with hard ball force 
and power) 

 into the heart of Judas Iscariot, (…that he) 
Simon's son,  

should betray Him; 

3 
Jesus knowing that the Father had given 

all things into His hands,  

and that He was come from God,  

and went to God (…He returned to God); 

(Jesus… the Lord of glory, in humility) 

4 
He riseth from supper,  

and laid aside His garments;  

and took a towel,  

and girded Himself. (And like a common 
slave, Jesus answers the ageless question: Who 
will be the greatest?) 

5 
After that, He poureth water into a basin,  

and began to wash the disciples' feet, 

1 
Agora, antes da festa da Páscoa,  

quando sabendo Jesus que era chegada a 

sua hora de passar deste mundo para o 

Pai,  

e havendo amado os Seus que estavam no 

mundo, amou-os até o fim. 

2 
Enquanto ceavam (...lembre-se, isto ocorreu 

... não em um edifício da igreja, mas em uma 
casa),  
Enquanto ceavam... o diabo ‘tendo já 

posto’ (...tendo agora atirados... com força bola 
dura e poder) 

no coração de Judas Iscariotes, (...que ele) 
Filho de Simon,  

que o traísse; 

3 
Jesus, sabendo que o Pai lhe entregara 

tudo nas mãos, 

e que viera de Deus  

e para Deus voltava (...Ele retornou ao Deus); 

(Jesus, o Senhor da glória, em humildade) 

4 
Ele levantou-se da ceia,  

e tirou o manto,  

e tomando uma toalha,  

e cingiu-se. (E como um escravo comum, 
Jesus responde a pergunta eterna: quem vai ser 
o maior?) 

5 
Depois disso, ele deitou água na bacia,  

e começou a lavar os pés aos discípulos,  
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and to wipe them with the towel 

wherewith He was girded. (One by one, 
Jesus makes His way around the room.) 

6 
Then cometh He to Simon Pedro: 

and Peter saith unto him,  

Lord, dost thou wash my feet? (It was just 
a common greeting; and Jesus turns up the 
heat) 

7 
Jesus ‘answered’ (…this word always 

means, to discern the situation; to size up what is 
happening at the moment)  

Jesus answered and said unto him,  

What I do thou knowest not now; 

but thou shalt know hereafter. (…And the 
response of Jesus was enough to get Peter to 
argue with the Lord). 

8 
Peter saith unto Him, Thou shalt never 

wash my feet.  

Jesus answered him,  

If I wash thee not, thou hast no part with 

Me. 

(And typical to this impulsive guy who lived in the 
extremes… we read) 

9 
Simon Peter saith unto him,  

Lord, not my feet only, but also my 

hands… and my head… (…and Peter could 
have gone on for another 10 minutes, but Jesus 
didn’t have time.) 

(Interrupting Peter…) 

e a enxugar-lhos com a toalha com que 

estava cingido. (Um por um, Jesus faz o seu 
caminho ao redor da sala.) 

6 
Chegou, pois, a Simão Pedro: 

 

e Pedro lhe disse:  

Senhor, lavas-me os pés a mim? (Era só 
uma saudação comum; e Jesus vira para cima 
do calor) 

7 
‘Respondeu-lhe’ Jesus (...esta palavra 

significa sempre, para discernir a situação; para 
avaliar o que está acontecendo no momento)  

Respondeu-lhe Jesus:  

O que eu faço, tu não o sabes agora;  

mas depois o entenderás. (...E a resposta de 
Jesus foi suficiente para obter Pedro a brigar 
com o Senhor). 

8 
Tornou-lhe Pedro: Nunca me lavarás os 

pés.  

Replicou-lhe Jesus:  

Se eu não te lavar, não tens nenhuma 

parte comigo. 

(E típico para esse cara impulsivo que viveu nos 
extremos ... nós lemos) 

9 
Disse-lhe Simão Pedro:  

Senhor, não somente os meus pés, mas 

também as minhas mãos... e minha 

cabeça... (...e Pedro poderia ter ido por mais 10 
minutos, mas Jesus não teve tempo.) 

(Interrompendo o Pedro...) 
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10 
Jesus saith to him, 

He that is washed needs not to wash… 

except his feet,  

but is clean every whit (…He is already 
clean; he is clean in all ways):  

and ye are clean, but not all. (…because 
here we learn, Jesus really isn’t talking about 
how to wash your feet… or behind your ears. 
He’s talking about greatness; He is 
demonstrating humility. He is not writing new 
rules and regulations. In other words, wash 
your own armpits… and smelly feet! 

And it is interesting: even though Jesus knew 
every one of His disciples… many times more… 
would fail Him greatly… still, Jesus said…) 

ye are clean 

(Huh? Now, John was pretty close to Jesus 
leaning on His breast, so he must have heard 
Jesus correctly. That’s what John remembers. 
Strange, isn’t it? Jesus said…) 

ye are clean, but not all.  

11 
For He knew who should betray Him;  

therefore said He, Ye are not all clean. 

12 
So after He had washed their feet,  

and had taken His garments,  

and sat down again,  

He said unto them, 

  

 

10 
Respondeu-lhe Jesus,  

Aquele que se banhou não necessita de 

lavar senão os pés,  

pois no mais está todo limpo (...Ele já está 
limpo; Ele é limpo de todas as formas): 

e vós estais limpos, mas não todos. 

(...porque aqui aprendemos, Jesus realmente não 
está falando sobre como lavar seus pés... ou atrás 
seus orelhas. Ele está falando sobre a grandeza; 
Ele está demonstrando humildade. Ele não está 
escrevendo novas regras e regulamentos. Em 
outras palavras, lavar as próprias axilas... e pés 
fedorentos! 
E é interessante: apesar de Jesus conhecia cada 
um de Seus discípulos ... muitos vezes mais... iria 
falhar Lo grandemente... ainda, Jesus disse...) 

vós estais limpos 

(hã? Agora, João estava muito perto de Jesus 
inclinando-se sobre o seu peito, então ele deve 
ter ouvido falar de Jesus corretamente. Isso é o 
que João se lembra. Estranho, não é? Jesus 
disse...) 

vós estais limpos, mas não todos.  

11 
Pois ele sabia quem o estava traindo; 

por isso disse, Nem todos estais limpos. 

12 
Ora, depois de lhes ter lavado os pés, 

  

tomou o manto,  

 

tornou a reclinar-se ã mesa  

 

e perguntou-lhes,  
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Know ye what I have done to you? (…Do 
you know what I just did? Do you know what just 
happened to you? The disciples have no idea… 
what is about to happen. In less than 24 hours, 
Jesus will be rudely treated; brutally abused… 
and murdered.) 

(Jesus says…) 

Verse 
13 

Ye call me Master… and Lord:  

and ye say well; for so I am. 

14 
If I then, your Lord and Master, have 

washed your feet;  

ye also ought to wash one another’s feet. 

 
15 

For I have given you ‘an example’ (…this 
word is an elementary school example; it means: 
an under-showing; a pattern to trace; an 
illustration to follow),  

that ye should do as I have done to you. 

16 
Verily, verily (…literally, Amen! Amen!) 

(And it is as if Jesus, the Way, the Truth, and the 
Life… is signing His eternal Name to what He 
says next),  

I say unto you,  

The servant is not greater than his lord;  

neither he that is sent greater than he that 

sent him. 

17 
If ye know these things,  

‘happy’ (…makarios; marked with God’s favor; 
it’s the word… often translated: blessed) 

Entendeis o que vos tenho feito? (...Você 
sabe o que eu fiz? Você sabe o que aconteceu 
com você? Os discípulos não tenho idéia... que 
está prestes a acontecer. Em menos de 24 horas, 
Jesus será rudemente tratados; brutalmente 
abusado... e assassinada.) 

(Jesus diz...) 

Verso 
13 

Vós me chamais Mestre e Senhor: 

  

e dizeis bem, porque eu o sou. 

14 
Ora, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei 

os pés;  

também vós deveis lavar os pés uns aos 

outros. 

15 
Porque eu vos dei ‘exemplo’ (...esta 

palavra é um exemplo da escola primária; isso 
significa: um-exibição sob; um teste padrão para 
rastrear; uma ilustração a seguirr), 

para que, como eu vos fiz, façais vós 

também. 
16 

Em verdade, em verdade (...literalmente, 
Amém! Amém!) 
(E é como se Jesus, o Caminho, a Verdade ea 
Vida... está assinando Seu nome eterno ao que 
Ele diz a seguir),  

Eu vos digo,  

Não é o servo maior do que o seu Senhor; 

nem o enviado maior do que aquele que o 

enviou. 

17 
Se sabeis estas coisas,  

‘feliz’ (...makarios; marcado com o favor de 
Deus; é a palavra... muitas vezes traduzido: 
abençoado) 
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(Jesus said…)  

If ye know these things,  

blessed… are ye if ye do them. 

18 
I speak not of you all:  

I know whom I have chosen: 

but by which the scripture may be 

fulfilled, 

He that ‘eateth bread with me’ (…that 
phrase is the literal definition of the word: 
companion… com + pan = with bread)  

He that eatest bread with (…he who says… 
he is his companion. In other words, Jesus 
knows who is who! Friend… and foe! And He is 
warning His disciples of events that will quickly 
arise. Jesus is not surprised.) 

(He says…There is one… who hath with 
treachery and deceit)  

lifted up his heel against Me. 

19 
Now I tell you before it come, that, 

when it is come to pass, ye may believe 

that I am he. 

Verse 
20 

Verily, verily (…for a second time… 
this night Jesus was betrayed… John records 
this phrase underscoring the veracity of Jesus. 
Jesus continues sowing seeds intended to 
produce faith) 

Amen! Amen! I say unto you,  

He that receiveth whomever I send (…man, 
woman or child; young or old… short or tall; self-
taught or educated; slave or free born)    

 

(Jesus disse...)  

Se sabeis estas coisas,  

abençoado ... sois, se as praticardes. 

18 
Eu não falo de todos vós:  

Eu eu conheço aqueles que escolhi: 

mas para que se cumprisse a escritura,  

O que ‘comia do meu pão’ (...essa frase é a 
definição literal da palavra: companheiro...com 
+ pan = com pão) 

O que comia do meu pão (...aquele que diz... 
ele é seu companheiro. Em outras palavras, Jesus 
sabe quem é quem! Amigo ... e inimigo! E Ele está 
advertindo seus discípulos de eventos que 
rapidamente surgir. Jesus não está surpreso.) 

(Ele diz...Há uma... quem tem com traição e 
falsidade)  

levantou contra mim o seu calcanhar. 

19 
Desde já no-lo digo, antes que suceda, 

para que, quando suceder, creiais que eu 

sou. 

Verso 
20 

em verdade, em verdade (...pela 
segunda vez... esta noite, Jesus foi traído... João 
registra esta frase ressaltando a veracidade de 
Jesus. Jesus continua semeando sementes 
destinadas a produzir fé)  

Amém! Amém! vos digo:  

Quem receber aquele que eu enviar 

(...homem, mulher ou criança; jovem ou velho... 
curto ou alto; auto didata ou educado; escravo ou 
livre nascido)  
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He that receiveth whomever I send… 

receiveth Me;  

and he that receiveth Me… 

receiveth Him that sent Me. 

21 
When Jesus had thus said, 

He was troubled in spirit, and testified,  

and said (…a third time… the night He was 
betrayed; perhaps, Jesus could see in their 
eyes… a growing sense of information overload. 
Yet, with highest certainty… and speaking words 
of truth, Jesus perseveres), 

(He says…)  

Amen! Amen! I say unto you, that one of 

you shall betray Me. 

22 
Then the disciples looked one on 

another (…finally, the Teacher got a response 
from His students),  

doubting of whom He spake. 

23 
Now there was leaning on Jesus' bosom 

(…on Jesus’ chest)  

one of His ‘disciples’ (…one of His mathetes; 
those doing the math),  

whom Jesus loved (…this phrase is used 
several times in this gospel; from history we 
know these words describe John himself, earlier 
known as… a son of thunder) 

24 
Simon Peter (…probably sitting across the 

room; or at least across the table at this 
Passover supper)  

 

Quem receber aquele que eu enviar... a 

mim me recebe;  

e quem me recebe a Mim…  

recebe aquele que Me enviou. 

21 
Tendo Jesus dito isto,  

turbou-se em espírito, e declarou,  

e disse (...uma terceira vez... na noite em que foi 
traído; talvez, Jesus podia ver nos olhos deles ... 
uma crescente sensação de informações 
sobrecarga. No entanto, com maior certeza ... e 
falando palavras de verdade, Jesus persevera), 

(Ele diz...)  

Amém! Amém! Eu vos digo que um de de 

vós me há de trair. 

22 
Então os discípulos se entreolhavam 

(...finalmente, o Mestre tem uma resposta de 
seus alunos),  

perplexos, sem saber de quem ele falava. 

23 
Ora, achava-se reclinado sobre o peito 

de Jesus (...em seu tórax)  

um dos seus ‘discípulos’ (...um de sua 
mathetes; aqueles que fazem a matemática),  

aquele a quem Jesus amava (...esta frase é 
usada várias vezes no evangelho; da história 
sabemos que essas palavras descrevem o próprio 
João, antes conhecida como... um filho do trovão) 

24 
Simão Pedro (...provavelmente sentado do 

outro lado da sala; ou, pelo menos através da 
mesa para esta ceia da Páscoa)  
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therefore beckoned to him (…Peter got 
John’s attention… most likely mouthing the 
words inaudibly), 

saying…  

Have Him say who it is… of whom He 

spake. (Can you imagine? This moment could 
have gotten out of control! Peter might have gotten 
up… and taken his sword… and chopped off his 
ear… or head; and messed up everything!)  

25 
He then… lying on Jesus' breast saith 

unto Him,  

Lord, who is it? 

(And what is interesting, is that it appears Jesus 
must have whispered the response to John… 
who was leaning on His chest…) 

26 
Jesus answered,  

He it is, to whom I shall give a sop,  

when I have dipped it.  

And when He had dipped the sop,  

He gave it to Judas Iscariot (…who must 
have been sitting next to Jesus… most likely 
nervous; preoccupied and distracted), 

He gave it to Judas Iscariot, the son of 

Simon (…and who is this Simon? Peter is called 
Simon… did he have a son who turned out to be 
a loser? We know there is Simon the leper, who 
lived near the Bethany household. Who was this 
Simon? We do not know; but if we remember to 
ask… maybe we will learn the answer in the 
eternities). 

 

a esse, pois, fez sinal, e lhe pediu (...Pedro 
chamou a atenção de João ... mais provável 
murmurando as palavras inaudíveis), 

dizendo...  

Pergunta-lhe… de quem é que fala. (Você 
pode imaginar? Neste momento poderia ter ficaram 
fora de controle! Pedro talvez chegado cima... e 
tomaram sua espada... e cortou sua orelha... ou 
cabeça; e desarrumada tudo!)  

25 
Aquele discípulo… recostando-se assim 

ao peito de Jesus, perguntou-lhe:  

Senhor, quem é? 

(E o interessante, é que parece que Jesus deve 
ter sussurrado a resposta ao João... que estava 
encostado no Seu peito...) 

26 
Respondeu Jesus:  

É aquele a quem eu der o pedaço de pão 

molhado.  

Tendo, pois,  

molhado um bocado de pão, 

Ele deu-o a Judas Iscariotes (...que deve ter-
se sentado ao lado de Jesus ... provavelmente 
nervoso; preocupado e distraído), 

Ele deu-o a Judas, filho de Simão (...e quem 
é esse Simão? Pedro é chamado Simão... que ele 
fez tem um filho? que acabou por ser um 
perdedor? Sabemos que existe Simão, o leproso, 
que morava perto da casa de Betânia. Quem era 
esse Simão? Nós não sabemos; mas, se nos 
lembrarmos que perguntar... talvez vamos 
aprender a resposta nas eternidades). 
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He gave the sop… to Judas Iscariot, the 

son of Simon (…remember: this Passover 
meal; this joyous celebration went on for hours. 
And all these narratives… are greatly 
compressed… so take your time to consider what 
happened… and fill in the blanks) 

Verse 
27 

And after the sop…  

Satan entered into him.  

Then said Jesus unto him,  

That thou doest, do quickly. 

28 
Now no man at the table knew  

for what intent He spake this unto him. 
(…Jesus was discreet; He had to keep a lid on 
the evening events; He had to stay in charge!) 

 
29 

For some of them thought,  

because Judas had the bag,  

that Jesus said unto him,  

Buy those things that we have need of 

against the feast;  

or,  

that he should give something to the poor. 

30 
He (…Judas) then having received the 

sop went immediately out:  

and it was night. 

And isn’t this gospel of John… interesting?  

 

Ele deu-o.... a Judas Iscariotes, filho de 

Simão (...Lembre-se: esta refeição de Páscoa; 
esse celebração jubilosa durou horas. E todas 
estas narrativas... são muito compactados... 
então, tome o seu tempo para considerar o que 
aconteceu... e preencher as lacunas) 
 
Verso 

27 
E, logo após o bocado,  

entrou nele Satanás.  

Então disse-lhe Jesus,   

O que fazes, faze-o depressa. 

28 
Agora nenhum dos que estavam ã mesa  

percebeu a que propósito lhe disse isto. 

(...Jesus foi discreta; Ele tinha que manter uma 
tampa sobre os eventos da noite; Ele tinha que 
ficar no comando!) 

29 
Pois, pensavam alguns,  

como Judas tinha a bolsa, 

que Jesus lhe queria dizer:  

Compra o que nos é necessário para a 

festa;  

ou,  

que desse alguma coisa aos pobres. 

30 
Então ele (...Judas) tendo recebido o 

bocado saiu logo:  

e era noite.  

E não é este Evangelho de João... interessante? 
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John… the disciple whom Jesus loved; John… 
who wrote more about Jesus as the eternal Son 
of God; John doesn’t even pause to include… 
anything about the bread and the cup.  

Oh, John knew about the bread: he used the 
word once in this chapter remembering Judas the 
traitor. But John already used the word 17 times 
in John, chapter 6… telling us about the real 
bread that came from heaven. And John knew 
about the cup: John used the word once in his 
gospel. John 18:11… speaks about the cup 
which the eternal Father gave Jesus to drink…. 

So, I wonder why he forgot… that very 
important ritual. I thought we were to 
remember it! Oh, yeah! Jesus said, Remember 
Me! Not any hocus pocus… which takes our 
eyes off Jesus. By the way, that phrase: hocus 
pocus… comes from the middle ages, when 
common, ordinary, intelligent people… made 
fun of that dead language tradition of religious 
superstition: that… hocus corpus meum… 
tradition; that woo-woo… this is my body 
tradition. Or whatever the hell it is! I don’t 
speak the language of the dead.  

There are religious people who say, Don’t read 
God’s word… because you’re not smart enough 
to understand it. They always say, You need 
people like me to tell you what it means! 

  
Honestly, don’t listen to those arrogant folk… 
because they do not know just how stupid they 
are!  

They just insulted God our Father and the Lord 
Jesus Christ, His Son… implying, THEY can’t 
make their word understandable! 

They can’t?! Jesus said, Don’t hinder children 
from coming to Me! Children!  

João... o discípulo que Jesus amava; João... 
quem escreveu mais sobre Jesus como o eterno 
Filho de Deus; João não faz pausa para incluir... 
qualquer coisa sobre o pão e a taça. 

Ah, João sabia sobre o pão: ele usou a palavra 
uma vez neste capítulo lembrando Judas o 
traidor. Mas João já usou a palavra 17 vezes em 
João, capítulo 6... nos contar sobre o verdadeiro 
pão que veio do céu. E João sabia sobre a copo: 
João usou a palavra uma vez no seu Evangelho. 
João 18:11... fala sobre a Copo do que o Eterno 
Pai deu a Jesus para beber... 

Então, Eu me pergunto por que ele esqueceu... 
que ritual muito importante. Pensei que eu fosse 
para lembrar isso! Ah, sim! Jesus disse: Lembre 
de Mim!  Lembre não qualquer hocus pocus... 
que leva os nossos olhos longe de Jesus.  A 
propósito, essa frase: hocus pocus... vem da 
Idade Média, quando comum, ordinário, pessoas 
inteligentes... zombavam dessa tradição língua 
morta da superstição religiosa: que ... hocus 
corpus meum ... tradição; que woo-woo... este é 
o meu corpo tradição. Ou seja lá o que é! Eu não 
falo a língua dos mortos.  

Há pessoas religiosas que dizem: Não leia a 
palavra de Deus... porque você não é inteligente o 
suficiente para entendê-lo. Eles sempre dizem: 
Você precisa de pessoas como mim para dizer-lhe 
o que significa!  

Honestamente, não escute aqueles folk 
arrogante... porque não sabem quão estúpidos 
eles são!  

Eles insultaram apenas Deus nosso Pai e Senhor 
Jesus Cristo, Seu Filho... implicando, eles não 
podem fazer Seu palavra compreensível!  

Eles não podem?! Jesus disse, não impede as 
crianças de vir até Mim! Crianças!  
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So, don’t believe anybody’s hocus pocus! If it is 
not clear; it is not good news. If it’s not plain; it’s 
not good news. If it is not good news; it is not 
from God our Father… but probably, it is from the 
father of lies! 

Tell folk like that… to save their hypocrisy. Jesus, 
the Word of God… knows how to speak. His 
sheep hear His voice… and they follow Him; 
even a little child can do that! 

You know, John… ought to go down in history as 
the world’s greatest… tradition buster! (...i.e.: 
traditions of men… buster!) Without a doubt, it 
would do all of us well, if we remember… the way 
John remembered Jesus! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Então, não acredita que abracadabra de ninguém! 
Se ele não é clara; ele não é boa notícia. Se não é 
simples; se não é boa notícia. Se não é uma boa 
notícia; se não é de Deus, nosso Pai... mas, 
provavelmente, é da parte do pai da mentira! 

Diga pessoas assim... para salvar a sua hipocrisia. 
Jesus, a Palavra de Deus... sabe como falar. Suas 
ovelhas ouvem a Sua voz... e segui-Lo; até mesmo 
uma criança pode fazer isso! 

Sabe, João ... deve entrar para a história como o 
maior do mundo... tradição destruidor! (...ou seja: 
tradições dos homens... destruidor) Sem dúvida, 
faria tudo de nós bem, se nos lembramos... o 
caminho que João lembrado Jesus! 

http://www.ilibros.net/KJV-lite.html

