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1 
After two days was the feast of the 

Passover, and of unleavened bread:  

and the chief priests and the scribes 

sought how they might take Him by craft,  

and put Him to death. 

2 
But they said, Not on the feast day, lest 

there be an uproar of the people. 

3 
And being in Bethany in the house of 

Simon the leper,  

as He sat at meat,  

there came a woman having an alabaster 

box of ointment ‘of spikenard’ (…the word 
is actually: pistikos; and if you look up this word 
in a concordance, you will notice it is stuck… 
right in the middle of all the pistis words 
translated ‘faith’ in the New Testament. So 
whatever it means, it certainly has to do with 
‘living faith’… ‘faith in action’. Hmm?!)   

spikenard… very precious (…very expensive) 

(But let’s continue…)  

and she brake the box, and poured it on 

His head. 

Verse 
4 

And there were some that had 

indignation within themselves,  

and said, Why was this waste of the 

ointment made? 

5 
For it might have been sold for more than 

three hundred pence (…that is 300 days 
wages!), 
and have been given to the poor. And they 

murmured against her. 

1
 Ora, dali a dois dias era a Páscoa e a 

Festa dos pães ázimos;  

e os principais sacerdotes e os escribas 

andavam buscando como prender Jesus a 

traição,  

para o matarem. 

2
 Pois eles diziam: Não durante a festa, 

para que não haja tumulto entre o povo. 

3
 Estando ele em Betânia, em casa de 

Simão, o leproso, 

reclinado ã mesa,  

veio uma mulher que trazia um vaso de 

alabastro cheio de bálsamo ‘de nardo’ 

(...na verdade, a palavra é: pistikos; e se você olhar 
esta palavra em uma concordância, você vai notar 
que ele está preso... bem no meio de toda o pistis 
palavras traduzidas 'fé' no Novo Testamento. 
Então, o que quer que isso signifique, ele 
certamente tem a ver com 'fé viva' ... 'fé em ação'. 
Hmm?!)  
de nardo puro, de grande preço (..muito caro) 
 

(Mas vamos continuar...)  

e, quebrando o vaso, derramou-lhe sobre 

a cabeça o bálsamo. 

Verso 
4
 Mas alguns houve que em si 

mesmos se indignaram  

e disseram: Para que se fez este 

desperdício do bálsamo? 

5 
Pois podia ser vendido por mais de 

trezentos denários (...que é de 300 dias de 
salário!), 
que se dariam aos pobres. E bramavam 

contra ela. 
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6 
And Jesus said, Let her alone; why 

trouble ye her?  

She hath wrought a good work (…she has 
worked a good work; she has done a good deed) 

on Me. 

7 
For ye have the poor with you always, 

  

and whensoever ye will  (…whenever you 
want! Whenever you feel like it!) 

ye may always do them good:  

but Me ye have not always. 

8 
She has done what she could: she is come 

aforehand (…because she was paying attention)  

to anoint My body to the burying. (She 
knew He was going to His death.) 

(And Jesus says…) 

9 
Verily (…of a certainty)   

I say unto you,  

Wherever the gospel shall be preached…  

throughout the whole world,  

this also what she has done shall be 

spoken of for a memorial of her. (And like 
Dr. Gene Scott used to ask: What pastor ever 
does that regularly? You know, memorialize a 
woman? What pastor repeatedly reminds us 
what this woman did?) 

 

 

6
 E  Jesus, porém, disse: Deixai-a; porque 

a molestais?  

Ela praticou uma boa ação (...ela trabalhou 
um bom trabalho; ela fez uma boa ação) 

para comigo. 

7
 Porquanto os pobres sempre os tendes 

convosco e, 

 

quando quiserdes (...sempre que lhe quiser! 
Sempre que lhe apetecer!) 

podeis sempre fazer-lhes bem: 

a mim, porém, nem sempre Me tendes. 

8 
Ela fez o que pode; antecipou-se (...porque 

ela estava prestando atenção) 

a ungir o meu corpo para a sepultura. (Ela 
sabia que Ele estava indo para a morte.) 

(E Jesus diz...) 

9
 Em verdade (...de um certeza)  

Eu te digo,  

Onde quer que for pregado o Evangelho...  

em todo o mundo,  

também o que ela fez será contado para 

memória sua. (E como Dr. Gene Scott 
costumava perguntar: o que o pastor faz isso 
regularmente? Você sabe, memorializar uma 
mulher? O que pastor repetidamente lembra-no 
que esta mulher fez?) 
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Verse 
10 

And Judas Iscariot (…edgy, 
obviously pissed off),  

one of the twelve, went unto the chief 

priests, to betray Him unto them. 

11 
And when they heard it,  

they were glad, and promised to give him 

money.  

And he sought how he might conveniently 

betray Him.  

(Now remember: these are all highly compressed 
narratives. How long do these individual events 
last? It is difficult to tell. But let’s read on…)  

Verse 
12 

And the first day of unleavened 

bread, when they killed the Passover  
(…and doesn’t this verse sound a little like all 
those Holy feast days that were specifically 
appointed by the LORD—Leviticus 23 says: 
These feasts belong to Him! But apparently, 
these events had already become… happy 
holidays and party time more for the people… 
you know, like now days!),  

And the first day… His disciples said unto 

Him, Where wilt thou that we go and 

prepare that you may eat the Passover? 
(Where do You want us to prepare it?) 

13 
And He sent forth two of His disciples,  

and saith unto them, Go ye into the city, 

and there shall meet you a man bearing a 

pitcher of water: follow him  (…more 
precisely: join him. And there’s a question for us: 
Did Jesus have a whole network of disciples 
following Him? Undoubtedly, there were more 
than the handfuls introduced to us in scripture). 

 

Verso 
10

 Então Judas Iscariotes (...irritável, 
obviamente distraído),  

um dos doze, foi ter com os principais 

sacerdotes para lhes entregar Jesus. 

11
 Ouvindo-o eles,  

alegraram-se, e prometeram dar-lhe 

dinheiro.  

E buscava como o entregaria em ocasião 

oportuna. 

(Lembrem-se: Estas são todas narrativas 
altamente comprimidas. Quanto tempo é que 
estes eventos individuais durar? É difícil dizer. 
Mas vamos ler sobre...)  
Verso 

12
 Ora, no primeiro dia dos pães 

ázimos, quando imolavam a Páscoa (...e me 
parece este verso um pouco como todos os dias de 
festa Sagradas que foram especificamente 
nomeado pelo Senhor-Levítico 23 diz: Estas festas 
pertence a Ele! Mas, aparentemente, esses 
eventos já havia se tornado... feliz feriados e tempo 
de festa mais para as pessoas ... você sabe, como 
hoje em dia!),  

Ora, no primeiro dia… disseram-lhe seus 

discípulos: Aonde queres que vamos fazer 

os preparativos para comeres a Páscoa? 

(Onde você quer nos para prepará-lo?) 

13
 Ele enviou, pois, dois dos Seus discípulos,  

e disse-lhes: Ide ã cidade, e vos sairá ao 

encontro um homem levando um cântaro 

de água; segui-lo (...mais precisamente: se 
juntar a ele. E há uma questão para nós: que 
Jesus tem uma rede de discípulos que segui-lo? 
Sem dúvida, havia mais do que o punhados 
apresentados-nas escrituras). 
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Verse 
14 

And wherever he shall go in, say 

ye to the goodman of the house,  

The Master saith, Where is the kataluma  
(…the same word for: the ‘room in the inn’),  

where I shall eat the Passover with My 

disciples? 

15 
And he will show you a large upper 

room furnished and prepared:  

there make ready for us. 

16 
And His ‘disciples’ (…those doing the 

math) went forth,  

and came into the city, and found as He 

had said unto them:  

and they made ready the Passover.  (And 
what does that mean? No, they didn’t go to the 
local grocery store. They went to the Temple with 
their selected lamb. And with 100,000 lambs 
being sacrificed, Professor Edersheim tells us… 
they heard these words being offered in waves of 
prayer and praise: Save now! I beseech Thee, 
LORD; O LORD, I beseech Thee, send now 
prosperity. Blessed is He that cometh in the 
Name of the LORD.) 

(And returning with the roasted lamb…)  

they made ready the Passover.  (The Pascal 
Supper always began when the head of the 
company took the cup and offered thanksgiving 
to God. This was a joyous time of reward and 
fellowship. It was a lengthy meal of several 
hours… with hand-washings… and several cups 
of blessing.) 

Verse 
17 

And in the evening He cometh 

with the twelve. 

 

Verso 
14

 E para onde ele entrar, dizei ao 

dono da casa, 

O Mestre manda perguntar, onde está o 

kataluma (...a mesma palavra para: o ‘lugar na 
hospedaria’),  
o meu aposento em que hei de comer a 

Páscoa com os Meus discípulos? 

15
 E ele vos mostrará um grande cenáculo 

mobiliado e pronto;  

aí fazei-nos os preparativos. 

16
 e seus 'discípulos'(...aqueles que fazem a 

matemática) fui para frente, 

e veio para a cidade e encontrou como ele 

disse-lhes:  

e fizeram-me pronto a Páscoa.( E o que isso 
significa? Não, eles não vão ao supermercado 
local. Eles foram para o Templo com a seu 
cordeiro selecionado. E com 100 mil cordeiros 
sendo sacrificados, Professor Edersheim diz-
nos... que ouviram estas palavras sendo 
oferecido em ondas de oração e louvor: Salve 
agora! Suplico-Te, Senhor; Ó Senhor, Suplico-
Te, envia-nos a prosperidade. Bendito o Ele que 
vem em nome do Senhor.) 

(E voltando com o cordeiro assado...)  

fizeram pronto a Páscoa. (A Ceia Pascal 
sempre começou quando o chefe do grupo 
tomou a copo e ofereceu graças a Deus. Este foi 
um momento alegre de recompensa e 
companheirismo. Foi uma longa refeição de 
várias horas... com mão-lavagens... e várias 
copos do bênção.) 

Verso 
17

 Ao anoitecer chegou ele com os 

doze. 
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18 
And as they sat and did eat, Jesus said, 

Verily (…of a certainty) 

I say unto you,  

One of you which eateth with Me shall 

betray Me. (With that public statement… 
because they knew Jesus spoke with authority) 

(We read…) 

19 
And they began to be sorrowful, and 

to say unto Him one by one, Is it I?  
(…you know, most people would ask: Who is 
it? At the very least, His disciples… those 
doing their math… had learned to question 
themselves first) 

and another said, Is it I? 

20 
And He answered and said unto them,  

It is one of the twelve, that dippeth with 

Me in the dish. 

21 
The Son of man indeed goeth, as it is 

written of Him:  

but woe to that man (…how terrible it is for 
that man)  

by whom the Son of man is betrayed!  

good were it for that man… if he had 

never been born.  

(And maybe an hour or two later, we read…) 

22 
And as they did eat,  

Jesus took bread,  

 

18
 E, quando estavam reclinados ã mesa e 

comiam, disse Jesus disse: Em verdade 

(...de um certeza) 
vos digo, que  

um de vós, que comigo come, há de trair-

Me. (Com essa declaração pública... porque 
eles sabiam que Jesus falava com autoridade) 

(Lemos...) 

19 
Ao que eles começaram a entristecer-se e 

a perguntar-lhe um após outro: Porventura 

sou eu? (...sabe, a maioria das pessoas iria 
perguntar: quem é? Pelo menos, Seus discípulos... 
aqueles que fazem sua matemática... tinha 
aprendido a questionar si mesmos primeiro) 
 

e outro disse, é eu? 

20
 E respondeu-lhes:  

É um dos doze, que mete comigo a mão no 

prato. 

21
 Pois o Filho do homem vai, conforme 

está escrito a seu respeito:  

mas ai daquele homem (...como terrível é 
para aquele homem) 

por quem o Filho do homem é traído!  

bom seria para esse homem se não 

houvera nascido. 

(E talvez uma ou duas horas mais tarde, 
lemos...) 

22
 Enquanto comiam,  

Jesus tomou pão,  
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and ‘blessed’  (…the word is: eulogeo; 
meaning… to speak ‘good words’; in other words: 
Jesus gave thanks to God),  

and brake it,  

and gave to them,  

and said, Take, eat: this is My body. 

(Now, if the bread is His body… His actual 
body… His literal body… like the roman 
tradition says, then… who is doing the talking? 
And whose are those hands that are breaking 
the bread? Or is Jesus doing something… for 
His disciples… those that do the math… that 
are following and learning from Him… not to 
dispute and argue about? But to simply 
remember HIM by? After all, they didn’t have 
cameras and He certainly didn’t have time to 
sit for a painting. 

Jesus was not super woo-woo weird; He wasn’t 
into hocus pocus! He was super natural; you 
know, He was super normal! 

This event did not happen in a great 
cathedral… nor even in a little church house. 
When is the last time you took broken bread… 
and remembered Him? Or took a cup… in your 
own home… and remembered Him? Right 
where you are!) 

23 
And He took the cup, and when He had 

given thanks,  

He gave it to them: and they all drank of it. 

24 
And He said unto them, This is My 

blood of the new testament, which is shed 

for many. 

25 
Verily (…of a certainty)  

I say unto you,  

e ‘abençoado’ (...a palavra é: eulogeo; 
significado... para falar ‘boas palavras’; em 
outras palavras: Jesus deu graças a Deus), 

o partiu  

e deu-lho,  

dizendo: Tomai; isto é o Meu corpo. 

(Agora, se o pão é o Seu corpo... Sua real corpo... 
Seu corpo literal... como a tradição romana diz: 
então... que está fazendo a falar? E de quem são 
essas mãos que estão quebrando o pão? Ou é 
Jesus fazendo alguma coisa... para Seus 
discípulos... aqueles que fazem a matemática... 
que estão a seguinte e aprender com Ele... não 
para disputar e argumentar sobre? Mas 
simplesmente lembrar Dele? Afinal, eles não têm 
câmeras e Ele certamente não tem tempo para 
sentar-se por uma pintura.  

Jesus não era super woo-woo estranho; Ele não 
estava em hocus pocus! Ele foi super natural; 
você sabe, Ele foi super normal! 

Este evento não aconteceu em uma grande 
catedral... nem mesmo em uma pequena casa 
de igreja. Quando foi a última vez que você 
tomou o pão quebrado... e lembrou-se dele? 
Ou tomou um copo... em sua própria lar... e 
lembrou-se dele? Bem onde você está!) 

23
 E tomando um copo, rendeu graças  

e deu-lho; e todos beberam dele. 

24
 E disse-lhes: Isto é o meu sangue, o 

sangue do pacto, que por muitos é 

derramado. 

25
 Em verdade(...de um certeza) 

vos digo que  
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I will not drink more…  

of the fruit of the vine (…and did we hear 
Him? This cup holds) 

the fruit of the vine (…which makes a lot a 
sense, especially since Jesus adds this next 
phrase), 

until that day that I drink it new in the 

kingdom of God.  

(Now, does anyone really think that Jesus, the 
Lord of Glory… someday will be drinking His 
own blood at the marriage supper of the Lamb… 
in the kingdom of God? Or did Jesus give us a 
meaningful event, whereby we might remember 
Him in 2 ways? 1. As we hold in our hand… that 
piece of broken bread… and thankfully 
remember His body was broken for you and 
me… so with His stripes we were healed; and 2. 
As we hold in our hand… that cup… with the 
fruit of the vine… and remember that without the 
shedding of His blood… there would be no 
forgiveness; which is why Hebrews 10 reminds 
us: For it is impossible… for the blood of bulls 
and goats to take away sins… and the offering 
of the body of Jesus Christ once… after He 
offered one sacrifice for sins… He sat down… 
2,000 years ago. Because only one offering was 
needed: His!) 

(Jesus said…) 

I will not drink more…  

of the fruit of the vine…  

until that day that I drink it new  

in the kingdom of God.  

 

Eu não beberei mais…  

do fruto da videira (...e nós o ouviu? Essa 
copo detém) 

do fruto da videira (...que faz muito sentido, 
especialmente desde que Jesus adiciona esta 
frase seguinte), 

até aquele dia em que o beber, novo, no 

reino de Deus. 

(Agora, será que alguém realmente acha que 
Jesus, o Senhor da Glória... algum dia vai estar 
bebendo Seu próprio sangue na ceia das bodas do 
Cordeiro... no reino de Deus? Ou será que Jesus 
nos dá um evento significativo, pelo qual pode se 
lembrar dele de 2 maneiras?  1. Como detemos em 
nossas mãos... aquele pedaço de pão quebrado... 
e felizmente lembrar Seu corpo foi quebrado para 
você e para mim... assim com Suas pisaduras 
fomos sarados; e 2. Como detemos em nossas 
mãos... esse copo... com o fruto da videira... e 
lembre-se que sem o derramamento do seu 
sangue... não haveria perdão; é por isso que 
Hebreus 10 nos lembra: Porque é impossível... que 
o sangue de touros e bodes para tirar os pecados... 
ea oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez... 
depois ofereceu um único sacrifício pelos 
pecados...  Sentou-se... há 2.000 anos. porque 
apenas uma sacrificio era necessária: Sua)  

(Jesus disse...) 

Eu não beberei mais...  

do fruto da videira...  

até aquele dia em que o beber, novo  

no reino de Deus. 
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