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27 
And it came to pass, as He spake these 

things  (What things? Things about the confusion 
over demon possession; and the inability of some 
to identify and deal with it properly.) 

(So as Jesus is speaking…) 

a certain woman of the company (…in the 
multitude that had gathered around Jesus. I bet 
it’s grandma Galilee—sweet lady, Oooh! She 
makes good pie! The best!)  

lifted up her voice  (…you know how she does 
that… Lifted up her voice!),  

and said unto Him,  

Blessed… blessing on that womb that bare 

Thee!  (Can you imagine? And the crowds begin 
to chant: Mom and apple pie! Mom and apple 
pie! And grandma is inspired) 

and the paps (the breasts) which Thou hast 

sucked.  

(Can you imagine if they had TV, what we would 
be watching? Oh! It is what is on TV! That’s the 
celebration of humanism; of Romanism. Here, 
this certain woman interrupting Jesus—already 
showing a lack of discernment; and groundlessly 
centering His teaching… and His good words… 
in motherhood, albeit mother Mary-hood. And 
can you almost hear the eternal Father say, This 
is My beloved Son; listen to Him! We know that 
He attributes everything He said… and did… to 
His Father in heaven.) 

(And do you love Jesus’ answer?) 

28 
But He said, (Well, yeah! But) 

rather (a far-greater blessing) 

 

27 
Ora, enquanto Ele dizia estas coisas 

(Que coisas? Coisas sobre a confusão sobre 
possessão demoníaca; e a incapacidade de alguns 
para identificar e lidar com ele corretamente.) 

(Assim como Jesus está falando...) 

certa mulher dentre a multidão (...em uma 
multidão que se reuniu em torno de Jesus. 
Aposto que é avó Galiléia—doce senhora, Oooh! 
Ela faz boa tarte! O melhor!)  

levantou a voz (...sabe como ela faz isso... 
Levantou a voz dela!),  

e disse-lhe:  

Bem-aventurado... bênção sobre isso ventre 

que Te trouxe! (Você pode imaginar? E a 
multidão começa a entoar: Mãe e tarte de maçã! 
Mãe e tarte de maçã! E vovó é inspirada) 

e os peitos (os seios) em que Te 

amamentaste. 

(Você pode imaginar se eles tinham TV, o que nós 
estaria assistindo? Oh! É o que está na TV! Essa é 
a celebração do humanismo; do romanismo. Aqui, 
este certa mulher, interrompendo Jesus—já 
mostrando uma falta de discernimento; e 
infundadamente centrando Seu ensino... e Suas 
boas palavras... na maternidade, mesmo Maria-
maternidade. E você pode quase ouvir o Pai eterno 
dizer, Este é o meu Filho amado; a Ele ouvi! 
Sabemos que Ele atributos tudo o que Ele disse... 
e fiz... a Seu Pai no céu.) 

(E você ama a resposta de Jesus?) 

28 
Mas Ele respondeu, (Bem, sim! Mas) 

em vez (uma bênção muito maior) 
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are they that hear the word of God,  

and keep it  (…guard it. Guard the word of 
God… in their hearts. And notice, He didn’t 
say, Guard our feelings and opinions about the 
Word of God. He said, Learn His word, consume 
it; and it will spring forth with JOY!) 

Verse 
29 

And when the people were 

gathered thick together. (It was a huge 
crowd… standing room only),  

He began to say, This generation is an ‘evil’ 

generation (…the word is: poneros, those 
laboring, those exerting all effort… to be a pain in 
the ass - generation) 

they seek a sign  (…they want to be spiritually 
entertained… and be razzle dazzled! Or worse: 
they want to put God to the test!);  

and there shall no sign be given it,  

but the sign of Jonah (…the prophet). 

30 
For as Jonas was a sign unto the 

Ninevites,  

so also the Son of man shall be to this 

generation. 

Verse 
31 

The queen of the south  (…the Queen 
of Sheba… so she is from Arabia. Hm?!)  

shall rise up in judgment (…on Judgment 
Day) 

with the men (…the dominating male 
supremacy) 

of this generation. (Wow! Jesus was about 
2,000 years ahead of His time! Can you 
imagine if people in the church would have 
kept these words of Jesus?  

são os que ouvem a palavra de Deus,  

e a observam (...mantê-lo isso. Guarde a palavra 
de Deus... em seus corações. E observem, Ele não 
disse, guarda nossos sentimentos e opiniões sobre 
a Palavra de Deus. Ele disse, aprender Sua 
Palavra, consumi-lo; e ele vai produzir ALEGRIA!) 
 

Verso 
29 

E como as multidões estavam 

afluíram juntos. (Era uma enorme multidão... 
lotado, apenas lugares em pé),  

Ele começou a dizer, Isto geração é uma 

geração ‘perversa’ (...a palavra é: poneros, 
aqueles trabalhando, aqueles exercendo todo 
esforço... para ser um pé no saco - geração) 

ela pede um sinal (...eles querem ser 
entretidas espiritualmente... e ser deslumbrado! 
Ou pior: eles querem colocar Deus à prova!); 
 

e nenhum sinal se lhe dará, 

  

mas senão o de Jonas (...o profeta). 

30 
Porquanto, assim como Jonas foi sinal 

para os ninivitas,  

também o Filho do homem o será para 

esta geração. 

Verso 
31

 A rainha do sul (...a rainha de Sabá... 
então ela é da Arábia. Hm?!)  

se levantará no juízo (...no o Dia do Juízo 
Final) 

com os homens (...e dominando a supremacia 
masculina) 

desta geração. (Uau! Jesus era cerca de 
2.000 anos à frente do Seu tempo! O você 
pode imaginar se as pessoas na igreja teria 
guardado estas palavras de Jesus?  
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How different our world would be! But alas, the 
neglected words of Jesus! You know, it sounds 
like some women—not all, because these 
verses began by reminding us there are 
women… and not just men… who also say 
goofy things. But here, we learn from Jesus… 
that some women… faithful to the Lord… will 
have a key role on Judgment Day.) 

(Let’s hear it again!!) 

The queen of the south (…again, that’s the 
Queen of Sheba… from Arabia! Imagine it! Jesus is 
talking!) 

The queen of the south shall rise up in 

judgment,  

with the men of this generation 

this (…male dominated) generation  

(Wow! Women… we haven’t heard this good 
news verse preached much, have we?!) 

and condemn them. (Oh! That’s why!) 

For she came from the utmost parts of the 

earth to hear the wisdom of Solomon;  

and, behold (pay attention),  

something greater than Solomon is 

(…going on) here. 

Verse 
32 

The men of Nineveh (…this ancient 
city, is modern day Mosul, located in northern 
Iraq)  

The ‘men’ of Nineveh (…actually, this word 
is: aner; meaning… husbands, and husbands 
expect to have kids, so we’re learning about 
fathers of Nineveh, too) 

Quão diferente nosso mundo seria! Mas, 
infelizmente, as palavras negligenciadas de Jesus! 
Você sabe, parece que algumas mulheres—não 
todos, porque estes versos começou lembrando-
nos há mulheres... e não apenas homens... que 
também dizem coisas patetas. Mas aqui, podemos 
aprender com Jesus... que algumas mulheres... 
fiéis ao Senhor... terá um papel-chave no Dia do 
Juízo.)  
(Vamos ouvir de novo!!) 

A rainha do sul (.. mais uma vez, que é a rainha 
de Sabá... da Arábia! Imagine isso! Jesus está 
falando!) 

A rainha do sul se levantará no juízo,  

com os homens desta geração 

isto (...macho dominado) geração  

(Uau! Mulheres... nós não ouvimos esta boa 
notícia verso pregou muito, não é?!) 

e os condenará. (Ah! É por isso!) 

Porque veio dos confins da terra para 

ouvir a sabedoria de Salomão;  

e eis que (preste atenção), 

algo maior do que Salomão é (...indo em) 
aqui.  

Verso 
32 

Que os homens de Nínive (...esta 
cidade antiga, é moderna Mosul, localizada no 
norte do Iraque) 

Que os ‘homens’ de Nínive (...na verdade, esta 
palavra é: aner; o que significa... maridos, e os 
maridos esperam para ter filhos, por isso estamos 
aprendendo sobre pais de Nínive, também) 
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The husbands of Nineveh… shall rise up 

in the judgment with this generation,  

and ‘condemn’ it (…this word is: katakrino; 
which always means… to ultimately condemn; 
to damn! It is interesting, for more than 2,500 
years, 100,000s comprising the ancient 
families worshiped the Lord in this city where 
Jonah was buried. In recent years, 95% of the 
Mosul families have been driven out of their 
city; families that fled at threat of life… from 
militias who claim to be peaceful… yet these 
soldiers outfitted in the finest military 
equipment—left behind from the US invasion of 
Iraq, who must have been fearful of these 
people, especially the little children and the 
women—because little children were 
beheaded, and women and wives were 
raped… and many were murdered… as recent 
as August, 2014… by soldiers who swear they 
are peaceful. So, it makes you wonder why 
2,000 years ago, Jesus the great Teacher… 
said the husbands… and men of Nineveh, too 
will stand up in the judgment and condemn this 
generation, doesn’t it?): 

for ‘they METANOEO’   (…the Greek verb is: 
METANOEO… it is a word that suggests 
something every student of the Lord should all 
do… every day of their life; the word means: 
meta =  + noeo = . In other words: change mind
rethink; reconsider, relearn… The men of 
Nineveh, thought about what Jonah told them… 
and they changed their mind… they got their 
thinking straightened out) 

at the preaching of Jonah; 

and, behold (…pay attention), something 

greater than Jonah is (…going on) here.  

You know, it really begs the question: What will 
they rise up and say in the Judgment… to us of 
the 21st century? 

Que os maridos de Nínive... se levantarão 

no juízo com esta geração, 

e a condenarão (...essa palavra é: katakrino; que 
significa sempre... para finalmente condenar; 
amaldiçoar! É interessante, para mais de 2.500 
anos, 100,000s compreendendo as famílias antigos 
que adoravam o Senhor nesta cidade onde Jonas 
foi sepultado.  Nos últimos anos, 95% das famílias 
Mossul foram expulsos de sua cidade; famílias que 
fugiram em risco de vida... de milícias que afirmam 
ser pacífica... ainda, estes soldados equipado na 
melhor equipamento militar - deixou para trás a 
partir de a invasão do Iraque pelos EUA, quem 
deve ter sido temeroso dessas pessoas, 
especialmente a crianças pequenas e as mulheres 
—porque as crianças pequenas foram 
decapitados, e as mulheres e as mulheres foram 
estupradas... e muitos foram assassinados... tão 
recente quanto de agosto de 2014... por soldados 
que juram que são pacíficos. Então, ele faz você 
se perguntar por isso há 2.000 anos, Jesus disse 
que os maridos... e os homens de Nínive, também 
vai se levantar no julgamento e condenar esta 
geração, não faz-lo?): 

para ‘eles METANOEO’ (...o verbo grego é: 
METANOEO... é uma palavra que sugere algo 
cada aluno do Senhor devemos todos fazer... todos 
os dias da sua vida; a palavra significa: meta = 

 + noeo = . Em outras palavras: mudar mente
repensar; reconsiderar, reaprender... Os homens 
de Nínive, eles achavam sobre o que Jonah disse 
a eles... e eles mudaram sua mente... Eles têm o 
seu pensamento endireitado) 

com a pregação de Jonas;  

e eis que (...presto atenção), algo maior que 

Jonas é (...indo em) aqui.  

Você sabe, isso realmente me leva a perguntar: 
O que eles vão se levantar e dizer no Juízo... 
para nós do século 21? 
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