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1
 In the end of the Sabbath, as it ‘began to 

dawn’ (…epiphosko; as the light grew. It could 
be sunlight or moonlight)  

as the ‘light grew’ toward the first of the 

week,  

came Mary Magdalene and the other 

Mary to see the sepulcher.  

(Remember: the next day in that culture… starts 
at sundown, NOT at sunrise. Luke reports, In 
‘deep dawn’… at dim-light; it’s the same word 
used for ‘twilight’— dusk.) 

2 
And, behold (…pay attention),  

there was a great earthquake:  

for the angel of the Lord descended from 

heaven, and came and rolled back the 

stone, and sat upon it.  

(And like Dr. Edersheim of Oxford University 
used to say, This isn’t how you’d really expect 
miraculous stories to be told… so unembellished 
and matter-of-fact.) 

(But back to this angel from the Lord…)  

3 
His countenance (…his appearance)  

was like lightning, and his raiment (…his 
clothing) white as snow: 

4 
And for fear of him the keepers (…the 

guards)  

did shake, and became as the dead. (…I bet 
they did!) 

(And watch this discrimination, while the keepers 
are shaking...) 

1 
No fim do sábado, quando ‘já 

despontava’ (...epiphosko; como a luz cresceu. 
Pode ser a luz solar ou luz da lua)  

quando a ‘luz cresceu’ para o primeiro 

dia da semana,  

Maria Madalena e a outra Maria foram 

ver o sepulcro. 

(Lembre-se: no dia seguinte em que a cultura... 
começa no pôr do sol, não ao nascer do sol. Lucas 
relata, em 'amanhecer profundo'... em luz tênue; é 
a mesma palavra usada para crepúsculo — 
anoitecendo.) 
2 

E eis que (... presto atenção),  

houvera um grande terremoto:  

pois um anjo do Senhor descera do céu e, 

chegando-se, removera a pedra e estava 

sentado sobre ela. 

(E como o Dr. Edersheim da Universidade de 
Oxford costumava dizer: Isto não é como você 
realmente espera que as histórias milagrosas 
para ser dito... assim sem enfeites e prosaico.) 

(Mas volta para este anjo do Senhor...)  

3 
o seu aspecto (... sua aparência)  

era como um relâmpago, e as suas vestes 

(...sua roupa) brancas como a neve: 

4 
E de medo dele tremeram os guardas 

(...dos sentinelas)  

fez tremer e tornou-se como o mortos. (...Eu 
aposto que eles fizeram!) 

(E cuidado com esta discriminação, enquanto os 
sentinelas estão tremendo...) 
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5 
And to the women the angel answered 

and said,  

Fear not: for I know you seek Jesus, 

which was crucified. 

6 
He is not here: for He is risen, as He 

said.  

Come, see the place where He lay. 
(…Check it out!) 

7 
Then go quickly (…swiftly),  

and tell His ‘disciples’ (…His mathetes: those 
doing the math) 

that He is risen from the dead;  

and, behold (…pay attention),  

He goes before you into Galilee. (…Now, 
that’s a 70- or 80- miles’ journey north of 
Jerusalem. When is the last time you walked 70 
or 80 miles? And not in tennis shoes? That’s a 4-
day journey… where these women were from—
do the math!) 

(And the angel says…) 

there you shall see Him:  

lo (…mark this; take note),  

I have told you. 

8 
And they departed quickly (…swiftly)  

from the sepulcher (…I bet they ran like 
crazy! Can you imagine?!) 

(Matthew says they ran from the sepulcher…) 

 

5 
E para as mulheres, o anjo respondeu e 

disse:  

Não temais: porque sei que procurais 

Jesus, que foi crucificado. 

6 
Não está aqui, porque ressurgiu, como 

Ele disse.  

Vinde, vede o lugar onde jazia. 

(...Dê uma olhada!) 

7 
e ide depressa (...rapidamente),  

e dizei Seus ‘discípulos’ (...Seus mathetes: 
aqueles que fazem a matemática) 

que Ele ressurgiu dos mortos;  

e eis que (...presto atenção),  

Ele vai adiante de vós para a Galiléia. 

(...Agora, que é a jornada de um 70 - 80-km a 
norte de Jerusalém. Quando é a última vez que 
você andou 70 ou 80 km? E não em sapatas de 
tênis? É uma viagem de 4 dias... onde essas 
mulheres eram de — faça as contas!) 

(E o anjo diz...) 

ali o vereis.  

Eis que (...marcar este; tomar nota) 

vo-lo tenho dito. 

8 
E, partindo elas pressurosamente 

(...rapidamente)  
do sepulcro (...Aposto que eles correram como 
loucos! Você pode imaginar?!) 

(Mateus diz que fugiram do sepulcro...) 
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with fear (…and phobias)  

and great joy; and did run (…all the way)  

to bring word to His disciples (…those 
‘doing the math’. And just remember: these are 
highly compressed stories. How much time 
elapsed? We don’t know. It’s impossible to tell. 
What takes seconds to read… how long did it 
take? A half-hour? An hour? Longer? We just 
don’t know. Can you imagine going to math 
class and have NO problems to solve? Why 
study math? Why study anything?) 

(Matthew continues…)   

9 
And, behold (…pay attention),  

Jesus met them, saying,  

All hail. (You know… somehow I doubt He 
said those awkward English words. Whatever 
the greeting, in whatever the language… none 
of it sounds very Aramaic to me; but I don’t 
know. Can imagine what Jesus really said? He’s 
from heaven and heaven-bound. Perhaps, He 
said, Howdy, y’all!) 

(And we read…) 

And they came and held Him by the feet 
(…they knelt down)  

and worshipped Him.  

(And why, in all the gospel records do we 
suddenly sense fear and hesitation? They had 
NO idea… the meaning: ‘risen from the dead’! 
But they were learning fast. They had no 
expectation of this happening. They were 
terrified; and you and I would be terrified, too. 
Suddenly, we see everywhere where Jesus 
appeared… there were reasons in the natural to 
be afraid. 

com temor (...e fobias) 

e grande alegria; correram (...todo o 
caminho) 
a anunciá-lo aos discípulos (...aqueles 'fazer a 
matemática'. E lembre-se: estas são histórias 
altamente comprimido. Quanto tempo se passou? 
Nós não sabemos. É impossível dizer. O que leva 
alguns segundos para ler... quanto tempo demorou? 
Uma meia-hora? Uma hora? Mais? Nós 
simplesmente não sabemos. Você pode imaginar 
indo para a aula de matemática e não têm 
problemas para resolver? Por que estudo de 
matemática? Por que estudar qualquer coisa?) 
(Mateus continua...)  

9 
E eis que (...presto atenção),  

Jesus lhes veio ao encontro, dizendo:  

Salve. (Você sabe ... de alguma forma eu duvido 
que ele disse essas palavras em inglês difíceis. 
Seja qual for a saudação, em qualquer que seja o 
idioma... nenhuma delas soa muito aramaico para 
mim; mas eu não sei. Pode imaginar o que Jesus 
realmente disse? Ele é do céu e voltando lá. 
Talvez, Ele disse: Saudações, Oi vocês!) 

(E nós lemos...) 

E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os 

pés (...ajoelhou-se e) 

e o adoraram. 

(E por que, em todos os registros do Evangelho 
nós de repente sentir medo e hesitação? Eles 
não tinham idéia... o significado: 'ressuscitou dos 
mortos'! Mas eles estavam aprendendo rápido. 
Eles não tinham nenhuma expectativa de que 
isso aconteça. Eles ficaram aterrorizados; e você 
e eu gostaria de ser aterrorizados, também. De 
repente, vemos em todos os lugares onde Jesus 
apareceu... havia razões no natural ter medo.  
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Jesus was teaching them that spirituality wasn’t 
supposed to be thought of as… some other 
place; rather, that the same body that was 
crucified… was risen from the dead.) 

10 
Then said Jesus unto them,  

Be not afraid.  

Go tell My brethren… that they go to 

Galilee.  

There… they will see Me. 

What is the great Shepherd doing? He’s moving 
His people… away from Jerusalem… out of this 
intense, highly-charged atmosphere… to safety, 
to familiar places… to instruct them. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesus estava lhes ensinando que a espiritualidade 
não era suposto ser pensado como... algum outro 
lugar; em vez disso, que o mesmo corpo que foi 
crucificado e morto... e foi ressuscitado.) 

10 
Então lhes disse Jesus, 

Não temais.  

Ide dizer a Meus irmãos... que vão para a 

Galiléia. 

Ali... Me verão. 

Qual é o grande Pastor fazendo? Ele está 
movendo o Seu povo... longe de Jerusalém...  fora 
deste intensa, atmosfera altamente carregada... 
para a segurança, para lugares familiares... para 
instruí-los. 
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