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We just said, verses 9 through 20… are not 
found in what are considered by some… to be 
the 2 oldest bibles in the world. Those who 
make that assertion follow the tradition and 
education of roman Jesuits; and they generally 
oppose the protestant reformation. They assert 
these 2 bibles fortunately discovered 150 years 
ago… are more reliable manuscripts… though 
for whatever reason, they continue to publish 
their old versions of the bible. It is interesting to 
note: these final verses are in Jerome’s Latin 
Vulgate which was translated in the 3rd century. 
We know, it was quoted by Irenaeus, a disciple 
of Polycarp when he was disputing with 
heretics in the late 2nd century. Also, we know 
these verses are part of earliest liturgical 
calendars of the church: Greek, Syrian, 
Armenian, Coptic and Ethiopic, originating 
before the 4th century; early on before Europe 
knew, the church in Ethiopia had evangelized 
all the way to southern Africa.  

Some say, these verses sound like a different 
speaker; others say, they read like the same 
writer. So let’s include them… and listen to 
Mark. 

Verse 
9 

Now when Jesus was risen early 

the first day of the week (…remember: that 
first day starts Saturday evening… as soon as 
the sun goes down. So sometime after that),  

He appeared first to Mary Magdalene, 

out of whom He had cast seven demons. 

10 
And she went and ‘told’ them ‘that had 

been with’ Him. (…more precisely, she 
‘declared’ to them who were His disciples… His 
mathetes; the ones supposed to be doing their 
math. She ‘declared’ to them ‘what had 
happened’; but what were they doing? Read 
on),  

as they mourned and wept. 

Acabamos de dizer, versículos 9 a 20... não são 
encontrados no que são considerados por alguns... 
para ser as 2 Bíblias mais antigas do mundo. 
Aqueles que fazem essa afirmação seguir a 
tradição e educação dos romanos jesuítas; e 
geralmente se opõem a Reforma Protestante. Eles 
afirmam que estes 2 Bíblias felizmente descobertas 
há 150 anos atrás, são mais confiáveis 
manuscritos... embora por qualquer motivo, eles 
continuam a publicar suas versões antigas da 
Bíblia. É interessante notar: estes versos finais 
estão na Vulgata Latina de Jerônimo, que foi 
traduzido no século 3 º. Nós sabemos, foi citado 
por Ireneu, discípulo de Policarpo, quando ele 
estava disputando com os hereges no final do 
século 2 º. Além disso, sabemos que esses versos 
fazem parte dos primeiros calendários litúrgicos da 
igreja: Grega, Síria, Armênia, Copta e Etíope, 
originário antes do século 4º; logo no início antes 
que a Europa soube, a igreja na Etiópia havia 
evangelizado todo o caminho ao sul da África..  

Alguns dizem, estes versos de som como um 
falante diferente; outros dizem, eles lêem como o 
mesmo escritor. Então vamos incluí-los... e ouvir 
Macos. 
 

Verso 
9 
Ora, havendo Jesus ressurgido cedo 

no primeiro dia da semana (...lembre-se: o 
primeiro dia começa sábado à noite... tão logo o sol 
se põe. Então, algum tempo depois que), 
  

apareceu primeiramente a Maria Madalena, 

da qual tinha expulsado sete demônios. 

10 
Foi ela ‘anunciá-lo’ aos ‘que haviam 

andado com’ Ele. (...mais precisamente, ela 
declarou-lhes quem foram Seus discípulos... 
Seus mathetes; que supostos estar fazendo sua 
matemática. Ela declarou-lhes o que tinha 
acontecido; mas o que eles estavam fazendo? 
Leia mais), 

os quais estavam tristes e chorando. 
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11 
And they, when they had heard that He 

was alive, and ‘had been seen’ of her 
(…the word is: theaomai; both Mark and Matthew 
use this word to describe what took place.  

The word denotes meeting and visiting with, even 
admiring and viewing attentively…) 

(But let’s continue…) 

when they had heard that He was alive, 

and had been seen of her,  

(We read…) 

they ‘believed not’ (…the word is: apisteo. 
Both Mark and Luke use this word twice… 
describing the disciples’ first response; their ‘lack 
of faith’; their ‘faith in reverse’… going the wrong 
direction.) 

(Mark continues…) 

Verse 
12 

After that He appeared in 

another form unto two of them,  

as they walked, and went into the country 
(…now, we know some were told to spread the 
word… and head north to Galilee to meet the 
risen Lord there. In his gospel record, Luke tells 
us of two men on the road to Emmaus, which 
isn’t going north! So it sounds like Jesus… the 
great Shepherd was having to gather some of 
the scattering sheep… going the wrong 
direction.) 

(Let’s read on…) 

13 
And they went (…those two went)  

and told it unto the ‘residue’ (…they 
declared unto the ‘others’… what had happened 
when Jesus journeyed with them.) 

11
 E, eles, quando ouviram que Ele estava 

vivia, e que ‘tinha sido visto’ por ela (...a 
palavra é: theaomai; Marcos e Mateus usam esta 
palavra para descrever o que ocorreu. 

A palavra denota reunião e visitando com, 
mesmo admirando e vendo atentamente...) 

(Mas vamos continuar...) 

quando ouviram que Ele estava vivia, e 

que tinha sido visto por ela,  

(Lemos...) 

eles ‘não o creram’ (...a palavra é: apisteo. 
Marcos e Lucas uso esta palavra duas vezes... 
descrevendo a primeira resposta dos discípulos; 
sua falta de fé'; sua 'fé em sentido inverso'... indo 
na direção errada.) 

(Marcos continua...) 

Verso 
12 

 Depois disso manifestou-se sob 

outra forma a dois deles, 

que iam de caminho para o campo (...agora, 
sabemos alguns foram informados para espalhar a 
palavra... e norte de cabeça para a Galiléia ao 
encontro do Senhor ressuscitado lá. Em seu 
registro do evangelho, Lucas nos fala de dois 
homens na estrada de Emaús, que não está indo 
para o norte! Então parece que Jesus... o grande 
Pastor foi ter de recolher algumas das ovelhas 
espalhamento... indo na direção errada.)  

(Vamos ler sobre...) 

13
 E eles foram (...os dois foram) 

e anunciá-lo aos ‘outros’ (...eles declarou ao 
outros... o que tinha acontecido quando Jesus 
viajou com eles.) 
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(And what was the result of their declaration?) 

neither believed they them (…in other 
words, they didn’t believe them either. There 
was only ‘faith in reverse’ going on! And you 
know, only driving your carcass backwards… is 
not an intelligent thing to do! The book of 
Hebrews says, Without faith… it is impossible to 
please God!) 

Verse 
14 

Afterward He appeared unto the 

eleven as they sat at meat (…Matthew, Mark 
and Luke confirm… the eleven were gathered 
together.)  

He appeared unto the eleven… and 

upbraided them (…He rebuked them)  

with their unbelief and hardness of heart, 

because they believed not them which had 

seen Him after He was risen.  

(So, Jesus was turning up the heat. He had 
walked with them every day… for more than 3 
years... and that is equal to a doctor’s degree 
worth of education they had received! And yet, 
they had NO expectation of His resurrection? 
Huh?! He clearly declared it to them many 
times… as He set His face to go to Jerusalem.) 

(So hear it again…)  

He… upbraided them with their unbelief 

and hardness of heart, because they 

believed not them which had seen Him 

after He was risen.  

(Now in these condensed final verses, Mark 
records those words that Peter recalls… typical 
of many things Jesus said to more than 500 
people… who He appeared to.) 

 

(E qual foi o resultado de sua declaração?) 

mas nem a estes deram crédito (...em 
outras palavras, eles não acreditaram-los 
também. Havia apenas 'fé em sentido inverso' 
acontecendo! E você sabe, só dirigindo o seu 
carcaça em sentido inverso não é uma coisa 
inteligente a fazer!! O livro de Hebreus diz, sem 
fé é impossível agradar a Deus!) 

Verso 
14 

Por último, então, Ele apareceu 

aos onze, estando eles reclinados ã mesa 

(...Mateus, Marcos e Lucas confirmam os onze 
estavam reunidos.) 

Ele apareceu aos onze... e lhes reprovava 

(...Ele repreendeu-os) 

com a sua incredulidade e dureza de 

coração, por não haverem dado crédito 

aos que o tinham visto já ressurgido. 

(Assim, Jesus foi transformar o calor. Ele tinha 
andado com eles todos os dias... por mais de 3 
anos... e que é igual ao grau de uma doctor vale da 
educação que tinham recebido! E ainda, eles 
tinham nenhuma expectativa de Sua ressurreição? 
Hein? Ele claramente declarou-lhes muitas vezes... 
como Ele estabeleceu o Seu rosto para ir a 
Jerusalém.) 
(Então ouvir de novo...)  

Ele... lhes reprovava com a sua 

incredulidade e dureza de coração, por 

não haverem dado crédito aos que o 

tinham visto já ressurgido. 

(Agora, nestes condensado versos finais, Marcos 
registra as palavras que Pedro recorda... típico 
de muitas coisas Jesus disse para mais de 500 
pessoas... que Ele apareceu para.) 
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Verse 
15 

And He said unto them, Go ye (all 
of you GO!!!)  

into all the world, and preach the gospel 

to every creature. 

(Jesus also said…) 

16 
He that believeth and is baptized shall 

be saved; but he that believeth not shall 

be damned. 

(Jesus also said…) 

17 
And these ‘signs’ (…the word is: semeion; a 

sign always points us in a direction. And in word 
and deed, Jesus always pointed to His Father in 
heaven who is our Father in heaven. This word 
also describes the life giving miracles found in 
Matthew, Mark, Luke, and John; and also, the 
Acts of the apostles. Now, it’s also the word 
Jesus used with a faithless generation, running 
around seeking the spectacular… but not with 
faith that pleases God.) 

(So again, Jesus said…)  

these signs… shall follow them that 

believe; 

(And Jesus also said…) 

In My name (…representing Me)  

they shall cast out demons (…those disciples 
acting in faith… who are His ambassadors… 
representing Him… shall even exorcise and play 
hardball and throw out demons; pulling down vain 
imaginations and strongholds of evil.) 

(Jesus said…) 

they shall speak with new tongues; 

Verso 
15

 E Ele disse-lhes, Ide
 (...todos vocês 

ir!!!) 

por todo o mundo, e pregai o Evangelho a 

toda criatura.  

(Jesus também disse...) 

16
 Quem crer e for batizado será salvo; 

mas quem não crer será condenado.  

(Jesus também disse...) 

17
 E estes ‘sinais’ (...a palavra é: semeion; um 

sinal sempre nos aponta em uma direção.  E na 
palavra e ação, Jesus sempre apontou a Seu Pai no 
céu que é o nosso Pai no céu. Esta palavra também 
descreve a vida dando milagres encontrados em 
Mateus, Marcos, Lucas e João; e também, os Atos 
dos Apóstolos. Agora, também é a palavra que 
Jesus usou com uma geração incrédula, correndo 
por aí procurando o espectacular... mas não com a 
fé que agrada a Deus.) 

(Mais uma vez, Jesus disse...)  

estes sinais... acompanharão aos que 

crerem; 

(E Jesus também disse...) 

Em meu nome (...me representando)  

eles expulsarão demônios (...os discípulos 
agindo em fé... quem são Seus embaixadores... 
representá-lo... será mesmo exorcizar e jogar duro 
e expulsar demônios; puxando para baixo vãs 
imaginações e fortalezas do mal.) 

(Jesus disse...) 

eles falarão com novas línguas; 
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18 
They shall take up serpents (…in Luke 

10, Jesus gave His disciples power to tread on 
serpents and scorpions. Psalm 91 says, To 
tread on lions and adders, and young lions and 
dragons. So Jesus is not sending His disciples 
to a picnic in the park, or to a carnival, or even 
to a children’s petting zoo. He is sending them 
into a world that can be violent and deadly 
brutal.) 

(But let’s go on…)  

and if they drink any deadly thing, it 

shall not hurt them.  

(Jesus said…)  

they shall lay hands on the sick, and they 

shall recover. 

(Jesus said… many signs would accompany… 
them that believe… who are acting in faith, 
who are representing Jesus… His ambassadors, 
following His agenda… building His church… not 
mine! And notice, He didn’t say… everybody will 
be doing those things. Neither did He say, these 
are the only signs that accompany them that 

believe.) 

Verse 
19 

So then after the Lord had 

spoken unto them (…which means Mark is 
fast bringing this condensed narrative to a close; 
the 40th day after Jesus resurrected… had 
arrived; and there still was much work He 
intended for His disciples to do),  

(But we read…) 

He was ‘received up’ into heaven (…the 
word is: analambano. It’s the same word Luke 
uses 3 times in Acts chapter 1),  

He was received up… and sat at the right 

of God. 

18 
Eles pegarão em serpentes (...em Lucas 

10, Jesus deu a Seus discípulos poder para 
pisar serpentes e escorpiões. Salmo 91 diz, 
para pisar leões e víboras, e jovens leões e 
dragões. Então, Jesus não está enviando seus 
discípulos para um piquenique no parque, ou 
para um carnaval, ou até mesmo para zoológico 
infantil. Ele está enviando-os em um mundo que 
pode ser violento e fatalmente brutal.) 

(Mas vamos continuar...)  

e se beberem alguma coisa mortífera, não 

lhes fará dano algum. 

(Jesus disse...)  

eles porão as mãos sobre os enfermos, e 

estes serão curados. 

(Jesus disse... muitos sinais iria acompanhar... 
aos que crerem... quem está agindo na fé, que 
estão representando Jesus... Seus embaixadores, 
seguindo Sua agenda... construindo Sua igreja... 
não é meu! E notem,  Ele não disse... todo mundo 
vai estar fazendo essas coisas. Ele também não 
diz, estes são os únicos sinais que acompanham 
aos que crerem.) 

Verso 
19 

Ora, o Senhor, depois de lhes ter 

falado (...que significa Marcos é rápido trazendo 
esta narrativa condensada ao fim; o 40º dia 
depois que Jesus ressuscitou... tinha era 
chegou; e há ainda muito trabalho Ele 
destinados a Seus discípulos a fazer),  

(Mas nós lemos...) 

Ele foi ‘recebido’ no céu (...a palavra é: 
analambano. É a mesma palavra que Lucas usa 
3 vezes em Atos capítulo 1),  

Ele foi recebido no céu... e assentou-se ã 

direita de Deus. 
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20 
And they went forth, and preached 

everywhere,  

the Lord working with them (Huh?! Isn’t 
that what we do in prayer? The Lord works with 
us… through His Spirit),  

and ‘confirming’ the word (…that word is: 
bebiyoo; it means… establishing and stabilizing the 
word… and making the word a firm foundation)  

with signs (…life-giving signs; signs that always 
point us to our Father in heaven)  

following (…the footsteps of those acting in 
faith)  

Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20
 Eles, pois, saindo, pregaram por toda 

parte, 

cooperando com eles o Senhor (Hein?! Não 
é isso que fazemos em oração? O Senhor 
trabalha com a gente... através de Seu Espírito),  

e ‘confirmando’ a palavra (...a palavra é: 
bebiyoo; significa... que institui e estabilizando a 
palavra... e fazendo a palavra uma fundação firme)  

com os sinais (...sinais que dão vida; sinais que 
sempre nos apontam para o nosso Pai no céu) 

que os acompanhavam (...os passos 
daqueles agindo em fé)  

Amém. 
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