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12 
Now when Jesus had heard that John 

(…the Baptist) was cast into prison,  

He departed into Galilee; 

13 
And leaving Nazareth, He came and 

dwelt in Capernaum, which is upon the sea 

coast, in the borders of Zebulon and 

Naphtali (…the northeast region where some of 
Jacob’s children had settled): 
 
14 

That it might be fulfilled which was 

spoken by Isaiah the prophet,  

saying (…and Matthew is led by the Spirit to 
quote from Isaiah 9), 

15 
The land of Zebulon, and the land of 

Naphtali, beyond Jordan (…the river), by 

the way of the sea—Galilee of the Gentiles 
(…that’s where Jesus relocated); 

16 
The people which sat in darkness saw 

great light; and to them which sat in the 

region and shadow of death light is sprung 

up. 

 

Verse 
17 

From that time (…when John the 
Baptist was imprisoned; the prophet Malachi, 
speaking for the LORD, wrote: I will send my 
messenger, and he shall prepare the way before 
me; well, John had done his part. Now it was 
time for Jesus to take center stage) 

From that time… Jesus began to preach 
(…and I bet, He’s a good preacher… because I 
know He’s a good Teacher),  

and to say, METANOEO (…can we all say: 
METANOEO? Say it with me: METANOEO which is 
the Greek word for THE terrible word…  

 

12 
Jesus, porém, ouvindo que João 

(...Batista) estava preso, 

 

Ele voltou para a Galiléia; 

 
13 

E, deixando Nazaré, foi habitar em 

Capernaum, cidade marítima, nos 

confins de Zabulon e Naftali (...da região 
nordeste onde alguns dos filhos de Jacob 
tinham resolvido): 

14 
Para que se cumprisse o que foi dito 

pelo profeta Isaías,  

que diz (...e Mateus é guiada pelo Espírito de 
citar Isaías 9), 

15 
A terra de Zabulon, e a terra de Naftali, 

para além do Jordão (...o rio), junto ao 

caminho do mar—a Galiléia das nações 

(...que é onde Jesus realocadas); 

16 
O povo, que estava assentado em trevas, 

viu uma grande luz; e aos que estavam 

assentados na região e sombra da morte a 

luz raiou. 

Verso 
17

 Desde então (...quando João Batista foi 
preso; o profeta Malaquias, falando para o SENHOR, 
escreveu: Eu enviarei o meu mensageiro e ele 
preparará o caminho diante de mim; bem, João 
tinha feito sua parte. Agora foi a vez de Jesus a 
tomar o centro do palco) 

Desde então... começou Jesus a pregar (...e 
aposto que ele é um bom pregador... porque eu 
sei que ele é um bom Professor),  

e a dizer, METANOEO (...podem todos 
dizemos: METANOEO? Repita comigo: METANOEO, 
que é a palavra grega para a palavra terrível... 
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that crept into our language… which primarily 
suggests: to pain… and distress… and pain 
again; in other words: to re-pain, you know: 
repent… terrible word! 

Now… never in a million years could I imagine 
Jesus, the good Teacher… using that word! That 
kind of goofy word is not in His vocabulary; 
matter of fact, it probably would make Him cuss! 
It is NOT the language of Jesus who came to 
take away all our sin as well as all our diseases; 
but it is the language of freaks and perverts who 
might claim to be teachers.  

METANOEO… is from 2 Greek roots: meta = 
change + noeo = mind… so we could say: 
change your mind, or, we might say: change 
what you know… or even, think differently; 
because Jesus knows: a changed mind leads to 
a changed heart. 

The closest single word would be: rethink… 
or… reconsider… or relearn… or even 
remind… all helpful words for students going 
to school… who are hopefully life-long 
learners. Like I said, Jesus is a good 
Teacher… and He’s pretty smart, too! 

METANOEO… is a great word that has 
NOTHING to do with paining yourself! It has 
nothing to do with squalling and bawling either. I 
can’t imagine any kindergarten teacher daily 
yelling at his or her students: YOU BETTER 
REPENT!! Can you? As a matter of fact, 
Kindergarten and first grade teachers are 
amazing. They can patiently sit every day for 
years… and challenge little kids to do their 
math… and finally get the answer: 1 + 1 = 2 
right… without ever getting upset! Amazing! Well, 
Jesus… as a good Teacher is equally amazing! 

 

 

que penetrou em nosso idioma... que sugere 
principalmente: para dor... e angústia... e dor 
novamente; em outras palavras: para re-dor, 
sabe: arrependei-vos,... palavra terrível! 

Agora... nunca em 1 milhão anos poderia eu 
imaginar Jesus, o bom professor... usando essa 
palavra! Que tipo de palavra pateta é não em Seu 
vocabulário; importa de fato, ele provavelmente 
iria fazê-lo maldição! Não é a língua de Jesus veio 
para levar todo o nosso pecado, bem como todas 
as nossas doenças; Mas é a língua dos loucos e 
pervertidos que pode reivindicar ser professores.  

METANOEO... é de 2 raízes gregas: meta = 
noeo mudar + = mente ... então podemos dizer: 
mudar de mente, ou, podemos dizer: mudar o 
que você sabe... ou até mesmo, pensar de forma 
diferente; porque Jesus sabe: uma mente 
mudada leva a um coração mudado. 

Seria a palavra mais próxima: repensar... ou... 
reconsiderar... ou reaprender... ou mesmo 
lembrar... muito útil palavras para os alunos que 
vão para a escola... quem são os alunos espero 
que ao longo da vida. Como eu disse, Jesus é um 
bom Professor... e ele é muito esperto, também! 

METANOEO... é uma palavra grande que não tem 
nada a ver com causar dor a mesmo! Não tem 
nada a ver com a berrar e chorar também. Não 
consigo imaginar qualquer jardim de infância 
professor diária gritando com seus alunos: VOCÊ 
MELHOR SE ARREPENDER!! Você pode? Por 
uma questão de fato, o jardim de infância e 
primeiro da classe professores é incrível. Podem 
sentarse todos os dias durante anos... 
pacientemente e desafiar as crianças fazer sua 
matemática... e finalmente obter a resposta: 1 + 1 = 
2 direito... sem nunca ficar chateado! assombroso! 
Bem, Jesus... como um bom Professor é 
igualmente assombroso! 
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Any good teacher I’ve ever met at any school… 
would want their students to practice METANOEO 

…every day in class as they rethink… or 
reconsider… or relearn… or reexamine their 
lessons and essays, and reports… and test 
questions until they get them right… instead of 
crying in class all day, right? Hey, I bet any boss 
at work… would want their employees to 
METANOEO …every day at the job site… as they 
rethink… or reconsider… or relearn… how to 
better grow the business—their business, right? 
Instead of crying and complaining while waiting 
for a paycheck!  

And if I were to guess, every parent who is 
raising a kid in their home… would probably want 
their kid to occasionally rethink… or 
reconsider… or relearn… how to better present 
the family name to the public; rather than 
sniveling and bawling throughout the 
neighborhood… or at the local pub all the time. 

You know, more than anybody… 2/3rds of the 
time in the Old Testament, God… is the One 
doing what got poorly translated! And I don’t get 
the impression the Lord God is an obnoxious 
whiner or complainer.  

An example is recorded in Amos 7, where God is 
talking with the prophet Amos about a situation… 
and obviously, 2 times… the Lord God thinks 
about what Amos said… and changes His mind. 
He can change His mind, can’t He? Or is that the 
sole prerogative… of the obnoxious and 
intolerant that live down here? 

One thing I’ve learned about Jesus… whom 
John calls: the Word of God; one thing I’ve 
learned about our great Teacher is… that He 
has placed METANOEO moments… on every 
page of His inspired Word…. which is hardly a 
dead letter. Like I said, Jesus is pretty smart! 

 

Qualquer bom professor que já conheci em 
qualquer escola... gostaria que seus alunos a 
prática METANOEO... todos os dias na classe 
como eles repensar... ou reconsiderar... ou 
reaprender... ou reexaminar suas aulas e ensaios 
e relatórios... e teste perguntas até obtê-los 
direito... em vez de chorar na aula o dia todo, 
certo? Ei, aposto que qualquer chefe no trabalho... 
gostaria que seus funcionários a METANOEO... 
todos os dias no local de trabalho... como eles 
repensar... ou reconsiderar... ou reaprender... 
como para melhor crescer o negócio—seu negócio, 
certo? Em vez de chorar e reclamar enquanto 
espera por um salário!  
-E se eu tivesse que adivinhar, todos os pais que é 
educar uma criança em sua casa... seria 
provavelmente quer que seu filho ocasionalmente 
repensar... ou reconsiderar... ou reaprender... 
como para melhor apresentar o nome de família ao 
público; em vez de choramingar e chorar em toda a 
vizinhança... ou no pub local o tempo todo. 

Você sabe, mais do que ninguém... 2/3º do 
tempo do antigo testamento, Deus... o que está 
fazendo o que foi mal traduzido! E não tenho a 
impressão que o Senhor Deus é um chorão 
detestável ou reclamar.  

Um exemplo é gravado em Amos 7, onde Deus 
está falando com o profeta Amos sobre uma 
situação... e obviamente, 2 vezes... o Senhor 
Deus pensa sobre o Amos disse... e mude de 
idéia. Ele pode mudar sua mente, ele não pode? 
Ou isso é prerrogativa exclusiva da detestável e 
intolerante que mora aqui em baixo? 

Uma coisa que aprendi sobre Jesus, a quem 
chama de João: A palavra de Deus; uma coisa 
que aprendi sobre nosso grande professor é... 
que ele tem colocado momemtos METANOEO... 
em todas as páginas de Sua Palavra inspirada... 
que é quase letra morta. Como eu disse, Jesus é 
muito inteligente!  
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And those METANOEO moments… are for His 
students who care to look… in every 
generation, to discover His ways… as we daily 
keep walking… headed toward our Father in 
heaven. 

From that time (…when John the Baptist was 
imprisoned)  

Jesus began to preach,  

and to say, METANOEO (…RETHINK! Change 
your thinking! I love the Spanish word: REPENSAR! 
If you and I do that every day of our lives… what 
a different world we will discover;  

a world where Paul to the Romans wrote: much 
more they which receive the abundance of 
grace… and the gift of righteousness… shall 
reign in life—this life here and now… through one 
Jesus Christ. 

Well, those promises are for the students learning 
their lessons… from the great Teacher; from the 
One who said: My sheep hear My voice… and 
they follow Me! From the same One who said, I 
will build My Church… and the gates of hell…. try 
as they may… shall not prevail against it.) 

Jesus began to preach,  

and to say, METANOEO… RETHINK! 

RECONSIDER!:  

for the kingdom of heaven is at hand 
(…where God our heavenly Father rules… and 
His influence is made known… Jesus says: it is 

very near. Deuteronomy 30 was quoted in 
Romans 10: But the righteousness which is of 
faith speaks on this wise, Say not in thine heart, 
Who shall ascend into heaven? (that is to bring 
Christ down) or who shall descend into the deep 
(that is to bring Christ again from the dead)  

E esses momentos METANOEO... são para Seus 
alunos que o cuidado de olhar... em cada 
geração, para descobrir Seus caminhos... como 
podemos manter diariamente caminhando... indo 
em direção de nosso pai no céu. 

Desde então (...quando João Batista foi preso) 

Jesus começou a pregar,  

e a dizer, METANOEO (...REPENSAR! Mude seu 
pensamento! Eu amo a palavra em espanhol: 
REPENSAR! Se você e fazer que todos os dias das 
nossas vidas... que mundo diferente iremos 
descobrir; 
 

um mundo onde Paulo aos romanos escreveu: 
muito mais que recebem a abundância da graça 
e o dom da justiça, reinarão em vida—esta vida 
aqui e agora... através de um Jesus Cristo. 

Bem, essas promessas são para os alunos 
aprender suas lições... com o grande Professor; de 
quem disse: Minhas ovelhas ouve a Minha voz... e 
eles Me seguem! Aquele mesmo que disse, 
edificarei a Minha igreja... e as portas do inferno... 
tente como eles podem... não prevalecerão contra 
ela.) 
 

Jesus começou a pregar,  

e a dizer, METANOEO... REPENSAR! 

RECONSIDERAR!:  

porque é chegado o reino dos céus (...onde 
Deus nosso Pai celestial governa... e sua 
influência é dado a conhecer... Jesus diz: é 

muito perto. Deuteronômio 30 foi citado em 
Romanos 10: Mas a justiça que é pela fé diz 
assim: Não digas em teu coração: Quem subirá 
ao céu? (isto é, a trazer do alto a Cristo). Ou: 
Quem descerá ao abismo? (isto é, a tornar a 
trazer de entre os mortos a Cristo) 
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But what saith it? The word is nigh thee, even in 
thy mouth, and in thy heart: that is, the word of 
faith, which we preach: If thou shalt confess with 
thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in 
thine heart that God hath raised Him from the 
dead, thou shalt be saved! 

And I might add: Saved… without any whining or 
crying going on!). 

Verse 
18 

And Jesus, walking by the sea of 

Galilee, saw two brethren,  

Simon called Peter, and Andrew his 

brother,  

casting a net into the sea: for they were 

fishers. 

19 
And He saith unto them, Follow Me, 

and I will make you fishers of men. 

20 
And they straightway (…immediately) left 

their nets,  

and ‘followed’ him (…this word is: 
akoloutheo… G. Campbell Morgan points out this 
particular word has in focus: the road being 
traveled. More clearly, this verse could read…)  

they immediately left their nets… and 

joined Him in the way He was going. 

Verse 
21 

And going on from thence,  

He saw other two brethren (…John Wycliffe, 
the great reformer from the 1300’s called these 
brothers… cousins of Jesus),  

James the son of Zebedee,  

and John his brother (…who became known 
as the disciple whom Jesus loved), 

Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua 
boca e no teu coração; esta é a palavra da fé, 
que pregamos, A saber: Se com a tua boca 
confessares ao Senhor Jesus, e, em teu coração 
creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás 
salvo! 

E acrescento: Salvo... sem qualquer se 
lamentando ou chorando acontecendo!). 

Verso 
18

 E Jesus, andando junto ao mar 

da Galiléia, viu a dois irmãos,  

Simão, chamado Pedro, e André seu 

irmão, 

os quais lançavam as redes ao mar, 

porque eram pescadores. 

19 
E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos 

farei pescadores de homens.  

20 
Então eles (...imediatamente) deixando 

logo as redes,  

‘seguiram’-no (...a palavra aqui é: akoloutheo... 
G. Campbell Morgan assinala esta palavra 
particular tem em foco: o caminho a ser percorrido. 
Mais claramente, este verso poderia ler...)  

eles imediatamente deixando logo as redes... 

e se juntou a Ele da caminho que ele ia. 

Verso 
21

 E, adiantando-se dali,  

Ele viu outros dois irmãos (...João Wycliffe, 
o grande reformador do 1300 é chamado esses 
irmãos... primos de Jesus), 

Tiago, filho de Zebedeu,  

e João, seu irmão (...se tornou conhecido 
como o discípulo que Jesus amava),  
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James… and John his brother… in a ship 

with Zebedee their father, mending their 

nets;  

and ‘He called’ them (…the Greek is: 
kaleo…. Later Jesus says, I will build My 
church… using the word: ek-kle-sia = out-called-
ones. In those days, the caller is someone… who 
was simply walking through the streets… calling 
people to come out of their homes… and pay 
attention). 

He called them 

22 
And they immediately left the ship and 

their father (…who was probably more than a 
little annoyed… having to cope with all the 
stinking, broken fishing nets… as his sons),  

joined Him in the way He was going. 

Verse 
23 

And Jesus went about all Galilee,  

teaching in their synagogues,  

and preaching the gospel of the kingdom,  

and healing all manner of sickness  

and all manner of disease among the people. 

24 
And his fame went throughout all Syria 

(…which makes you wonder: what happened?):  

and they brought unto him all sick people  

that were taken with divers diseases and 

torments,  

and those who were possessed with demons,  

and those which were lunatic,  

Tiago... e João, seu irmão..., num barco 

com seu pai Zebedeu, consertando as 

redes; 

e ‘chamou’-os (...o grego é: kaleo... Jesus 
mais tarde diz: edificarei a minha igreja... usando 
a palavra: ek-kle-sia = fora-chamado-queridos. 
Naqueles dias, o chamador é alguém que 
simplesmente estava andando pelas ruas... 
convidar as pessoas a sair de suas casas... e 
prestem atenção). 

e chamou-os 

22 
E eles deixando imediatamente o barco 

e seu pai (...que foi provavelmente mais do que 
um pouco irritado... ter que lidar com todos os 
fedorentos, quebrado as redes de pesca... como 
seus filhos),  
se juntou a Ele da caminho que Ele estava 

indo. 

Verso 
23

 E percorria Jesus toda a Galiléia,  

ensinando nas suas sinagogas,  

e pregando o evangelho do reino, 

e curando todas as enfermidades  

e moléstias entre o povo. 

24 
E a sua fama correu ao toda a Síria 

(...nos faz pensar: o que aconteceu?):  

e traziam-lhe todos os que padeciam, 

acometidos de várias enfermidades e 

tormentos,  

os endemoninhados,  

os lunáticos,  
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and those that had the palsy;  

and He healed them. 

25 
And there joined Him in the way He was 

going…  

great multitudes of people from Galilee, 

and from Decapolis (…in the north),  

and from Jerusalem,  

and from Judaea (…in the south),  

and from beyond Jordan (…in the east). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e os paralíticos,  

e Ele os curava.  

25 
e lá se juntou a Ele da caminho que Ele 

estava indo...  

uma grande multidão da Galiléia, de 

Decápolis (...no norte),  

e de Jerusalém,  

e da Judéia (...no sul),  

e de além do Jordão (...no leste). 


