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As boas-novas sobre Yeshua, o Messias, contadas por 

Marcos 
 

Marcos capítulo 1 

 
1 O princípio das boas-novas sobre Yeshua, o Messias, o Filho de Deus. 2 Está 

escrito no profeta Yeshayahu: 

 

“Veja, envio meu mensageiro à sua frente; 

ele preparará o caminho antes de você”. 
3  “A voz de alguém que grita: 

‘Preparem no deserto o caminho para ADONAI! 

Façam caminhos retos para ele!’“. 

 
4 Foi por isso que Yochanan, o Imersor, apareceu no deserto, proclamando a 

imersão que envolvia o retorno para Deus e o abandono do -pecado para que 

fossem perdoados. 5 Pessoas iam ao encontro dele de toda a região de Y’hudah, 

bem como os habitantes de Yerushalayim. Confessando os pecados, eram imersos 

por ele no rio Yarden. 6 Yochanan vestia roupas feitas de pelos de camelo e um 

cinto de couro em volta da cintura, comia gafanhotos e mel silvestre. 7 Ele 

proclamava: “Depois de mim, vem alguém mais poderoso que eu — Não sou digno 

nem mesmo de me curvar e desamarrar ás correias das sandálias dele. 8 Eu os 

imerjo em água, mas ele os imergirá no Ruach HaKodesh”. 9 Pouco tempo depois, 

Yeshua veio de Natzeret da Galil e foi imerso no Yarden por Yochanan. 10 Assim 

que saiu da água, Yeshua viu o céu aberto e o Espírito descendo sobre ele como 

uma pomba. 11 Então uma voz veio do céu: “Você é meu Filho, a quem amo; eu me 

alegro com você”. 

 
12 Logo em seguida, o Espírito o impeliu para o deserto, 13 onde permaneceu 

durante quarenta dias sendo tentado pelo Adversário. Ele estava com os animais 

selvagens, e os anjos cuidavam dele. 

 
14 Depois da prisão de Yochanan, Yeshua foi para a Galil, proclamando as 

boas-novas de Deus: 

 
15  “O tempo chegou, 

o Reino de Deus está perto! 
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Abandonem seus pecados, 

voltem-se para Deus 

e creiam nas boas-novas!”. 

 
16 Enquanto andava à beira do lago Kinneret, ele viu Shim’on e seu irmão 

André lançando uma rede ao lago, porque eram pescadores. 17 Yeshua lhes disse: 

“Venham, sigam-me, e farei de vocês pescadores de homens!”. 18 No mesmo 

instante, eles deixaram as redes e o seguiram. 

 
19 Indo um pouco mais adiante, ele viu Ya’akov Ben-Zavdai e Yochanan, seu 

irmão, no barco, preparando as redes. 20 Ele os chamou, e deixando Zavdai, seu pai, 

com os empregados no barco, eles o seguiram. 

 
21 Foram a K’far-Nachum, e, no shabbat, Yeshua entrou na sinagoga e 

começou a ensinar. 22 Todos ficaram maravilhados com seu modo de ensinar, 

porque não lhes instruía como os mestres da Torah, mas como quem possui 

autoridade própria. 23 Na sinagoga deles, naquele momento, estava um homem 

com um espírito impuro, que gritou: 24 “O que você quer de nós, Yeshua de 

Natzeret? Você veio para nos destruir? Sei quem você é — o Santo de Deus!”. 25 

Mas Yeshua repreendeu ò espírito impuro: “Cale-se e saia dele!”. 26 O espírito 

impuro sacudiu o homem violentamente e saiu dando um grito bem alto. 27 Todas 

as pessoas ficaram tão admiradas que começaram a perguntar umas às outras: “O 

que é isto? Um novo ensino apoiado com autoridade! E dá ordens até aos espíritos 

impuros, e eles lhe obedecem!”. 28 As notícias a seu respeito se espalharam 

rapidamente por aquela região da Galil. 

 
29 Assim que saíram da sinagoga, foram com Ya’akov e Yochanan à casa de 

Shim’on e André. 30 A sogra de Shim’on estava deitada, com febre, e falaram a 

respeito dela a Yeshua. 31 Então ele se aproximou dela, tomou sua mão e a ajudou 

a se levantar. A febre a deixou, e ela começou a servi-los. 

 
32 Naquela noite, depois do pôr-do-sol, levaram a Yeshua todos os doentes e 

as pessoas mantidas sob o poder de demônios, 33 e toda a cidade se reuniu à porta 

da casa. 34 Ele curou muitas pessoas que sofriam de várias doenças e expulsou 

numerosos demônios; mas não lhes permitiu que falassem, .porque sabiam quem 

ele era. 
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35 De madrugada, ainda escuro, Yeshua se levantou, saiu sozinho e foi a um 

lugar deserto, onde ficou orando. 36 Shim’on e seus acompanhantes foram procurá-

lo. 37 Quando o encontraram, disseram: “Todos o estão procurando!”. 38 Ele 

respondeu: “Vamos a outro lugar, a outras vilas próximas, preciso proclamar a 

mensagem ali também — de fato, este é o motivo pelo qual vim”. 39 Então 

percorreu toda a- Galil, pregando nas sinagogas deles e expulsando demônios. 

 
40 Um homem afligido com tzara’at se aproximou de Yeshua e lhe suplicou 

de joelhos: “Se você desejar, pode me purificar!”. 41 Tocado pela compaixão, 

Yeshua estendeu a mão, tocou nele e disse: “Eu quero: seja purificado!”. 42 

Instantaneamente a tzara’at o deixou, e ele foi purificado. 43 Yeshua o mandou 

embora com esta advertência severa: 44 “Não conte a ninguém; em vez disso, como 

testemunho para as pessoas, vá e deixe o kohen examinar você e ofereça pela sua 

purificação os sacrifícios ordenados por Mosheh”. 45 Ele, porém, saiu e começou a 

espalhar a notícia, falando abertamente sobre o acontecido. Por causa disso, 

Yeshua não podia mais entrar em nenhuma cidade, mas ficava fora, nas 

vizinhanças, onde pessoas de todas as partes iam vê-lo continuamente. 

 

Marcos capítulo 2 

 
1 Um pouco depois, Yeshua voltou a K’far-Nachum. Espalhou-se o boato de 

que ele estava de volta, 2 e tanta gente se reuniu à volta da casa que já não havia 

lugar nem junto à porta. Enquanto ele lhes pregava a palavra, 3 quatro homens 

vieram carregando uma pessoa paralisada. 4 Eles não puderam chegar perto de 

Yeshua por causa da multidão, por isso removeram o teto do lugar onde ele 

estava, fizeram uma abertura e baixaram a maca com o homem paralisado.5 Vendo 

a confiança deles, Yeshua disse ao homem paralisado: “Filho, seus pecados estão 

perdoados”. 6 Alguns mestres da Torah sentados por ali pensaram consigo 

mesmos: 7 “Como esse homem pode dizer uma coisa dessas? Ele está blasfemando! 

Quem pode perdoar pecados senão Deus?”. 8 Todavia, Yeshua percebeu de 

imediato, em seu espírito, o que eles estavam pensando e lhes disse: “Por que 

vocês estão pensando nisso? 9 O que é mais fácil dizer ao homem paralisado: ‘Seus 

pecados estão perdoados’, ou: ‘Levante-se, pegue sua maca e ande’? 10 Vejam: 

provarei a vocês que o Filho do Homem possui autoridade na terra para perdoar 

pecados”. Então ele disse ao paralítico: 11 “Eu lhe digo: levante-se, pegue sua maca 

e vá para casa”. 12 Diante de todos, o homem se levantou, pegou a maca e foi 

embora. Todos ficaram muito espantados e louvavam a Deus, dizendo: “Nunca 

vimos nada parecido com isso!”. 
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13 Yeshua saiu outra vez para a beira do lago. Toda a multidão se aproximou 

dele, e ele começou a ensiná-los. 14 Passando por ali, viu Levi Ben-Halfai, sentado 

na coletoria, e lhe disse: “Siga-me!”. Ele se levantou e o seguiu. 

 
15 Enquanto Yeshua estava comendo na casa de Levi, vários coletores de 

impostos e pecadores estavam sentados com ele e com os talmidim, porque havia 

vários deles entre seus seguidores. 16 Quando os mestres da Torah e os p’rushim 

viram que ele comia com pecadores e coletores de impostos, disseram a seus 

talmidim: “Por que ele come com coletores de impostos e pecadores?”. 17 Mas, 

ouvindo a pergunta, Yeshua lhes respondeu: “Não são os que têm saúde que 

precisam de médico, mas, sim, os doentes. Não vim chamar os ‘justos’, mas os 

pecadores!”. 

 
18 Também os talmidim de Yochanan e os p’rushim estavam jejuando. Eles se 

aproximaram e perguntaram a Yeshua: “Por que os talmidim de Yochanan e os 

talmidim dos p’rushim jejuam, mas seus talmidim não jejuam?”. 19 Yeshua lhes 

respondeu: “Podem os convidados para o casamento jejuar enquanto o noivo 

permanece com eles? Enquanto o noivo estiver com eles, o jejum está fora de 

questão. 20 Mas virá o tempo em que o noivo será tirado deles; e, quando esses dias 

chegarem, eles jejuarão. 21 Ninguém costura um pedaço de tecido não lavado em 

um casaco velho; se o fizer, o remendo novo abrirá o pano velho e deixará um 

rasgo maior. 22 E ninguém põe vinho novo em vasilhas de couro velhas; se o fizer, o 

vinho arrebentará a pele, e tanto o vinho quanto a vasilha de couro se estragarão. 

Em vez disso, coloca-se vinho novo em vasilhas de couro novas”. 

 
23 Certo shabbat, Yeshua estava passando por campos de trigo. Enquanto 

caminhavam, seus talmidim começaram a colher espigas. 24 Os p’rushim lhe 

perguntaram: “Veja! Por que eles estão violando o shabbat?”. 25 Ele lhes disse: 

“Vocês nunca leram o que fez David quando ele e seus companheiros estavam com 

fome? 26 Ele entrou na casa de Deus quando Evyatar era kohen gadol e comeu o 

pão da presença, que é permitido apenas aos kohanim, e o deu também a seus 

companheiros 27. “Então ele lhes disse: “O shabbat foi feito para o ser humano, e 

não o ser humano para o shabbat, 28 portanto, o Filho do Homem é Senhor até 

mesmo do shabbat”. 
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Marcos capítulo 3 

 
1 Yeshua foi outra vez a uma sinagoga, e estava ali um homem com uma das 

mãos atrofiada. 2 Procurando um motivo para acusá-lo, certas pessoas o 

observavam cuidadosamente, para ver se faria a cura no shabbat. 3 Yeshua disse 

ao homem da mão atrofiada: “Venha para onde eu possa ver você!”. 4 Então 

Yeshua lhes disse: “O que é permitido fazer no shabbat. o bem ou o mal? Salvar a 

vida ou matar?”. Mas eles não responderam nada. 5 Então, olhando ao redor e 

sentindo ira por uns e compaixão por outros, por causa da dureza do coração 

deles, ele disse ao homem: “Estenda a mão”. Assim que ele a estendeu, a mão foi 

restaurada. 6 Então os p’rushim saíram e começaram imediatamente a conspirar 

com alguns membros do partido de Herodes sobre como poderiam matá-lo. 

 
7 Yeshua saiu com os talmidim para o lago, e uma grande multidão vinda da 

Galil o seguiu. 8 Quando ouviram o que ele fazia, muitas pessoas de Y’hudah, 

Yerushalayim, Iduméia, do território além do Yarden e dos arredores de Tzor e de 

Tzidon foram atrás dele. 9 Ele disse aos talmidim que lhe preparassem um barco, 

para escapar do acotovelamento da multidão, se necessário, 10 porque ele curara 

muitas pessoas, e todos os doentes queriam chegar adiante e ser tocados por ele. 11 

Sempre que os espíritos impuros o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: 

“Você é o Filho de Deus!”. 12 Mas ele os advertia com veemência para que não o 

contassem a ninguém. 

 
13 Então ele subiu à região montanhosa e chamou a si aqueles que ele quis, 

os quais vieram para junto dele. 14 Ele designou doze para estarem com ele, serem 

enviados para pregar 15 e terem autoridade para expulsar demônios. 

 
16 Shim’on, a quem ele deu outro nome, “Kefa”; 
17 Ya’akov Ben-Zavdai e Yochanan, irmão de Ya’akov — aos quais ele 

designou “B’nei-Regesh” (isto é, os “Trovejantes”); 
18 André, Filipe, Bar-Talmai, Mattityahu, Toma, Ya’akov Ben-Halfai, Taddai, 

Shim’on, o zelote; 
19 e Y’hudah de K’riot, que o traiu. 

 

Então ele entrou em uma casa; 20 e, outra vez, uma multidão tão grande se 

reuniu que ele nem podia comer. 21 Quando sua família ouviu falar disso, saíram 

para trazê-lo à força, pois diziam: “Ele está fora de si!”. 22 E os mestres da Torah 

que desceram de Yerushalayim disseram: “Ele está com Ba’al-Zibbul dentro de si” 
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e “É pelo poder do chefe dos demônios que ele expulsa demônios”. 23 Então 

Yeshua os chamou e lhes falou por parábolas: “Como pode Satan expulsar Satan? 
24 Se um reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá sobreviver; 25 e se 

uma casa estiver dividida contra si mesma, também não poderá subsistir. 26 Então, 

se Satan se rebelar contra si mesmo e estiver dividido, tampouco poderá subsistir; 

chegou seu fim. 27 Além disso, ninguém pode invadir a casa de um homem forte e 

levar seus bens, a menos que primeiro amarre o homem forte. Depois disso, 

poderá saquear a casa. 28 Sim, eu lhes digo que as pessoas terão todos os pecados e 

todas as blasfêmias perdoados; 29 entretanto, quem blasfemar contra o Ruach 

HaKodesh jamais terá perdão e será culpado de um pecado eterno”. 30 Porque eles 

diziam: “Ele tem um espírito impuro dentro de si”. 

 
31 Então sua mãe e seus irmãos chegaram. Esperando do lado de fora, 

enviaram uma mensagem para chamá-lo. 32 Uma multidão estava sentada à volta 

dele, e lhe disseram: “Sua mãe e seus irmãos estão lá fora, procurando por você”. 33 

Ele respondeu: “Quem é minha mãe, e quem são meus irmãos?”. 34 Olhando para os 

que estavam sentados em um círculo à sua volta, disse: “Vejam: aqui estão minha 

mãe e meus irmãos! 35 Quem faz o que Deus deseja é meu irmão, minha irmã e 

minha mãe!”. 

 

Marcos capítulo 4 

 
1 Novamente Yeshua começou a ensinar à beira do lago, mas a multidão 

reunida ao redor dele era tão grande que ele teve de entrar em um barco, no lago, 

e se sentar nele, ao passo que a multidão permanecia à beira do lago. 2 Ele lhes 

ensinou muitas coisas por parábolas. No decurso de seu ensino, disse-lhes: 3 

“Ouçam! Um fazendeiro foi plantar sua semente. 4 Enquanto semeava, uma 

semente caiu ao lado do caminho; e os pássaros vieram e a comeram. 5 Outra 

semente caiu em uma área pedregosa, onde não havia muita terra. Ela brotou 

rapidamente, porque a terra não era profunda; 6 mas, quando o sol saiu, a planta 

tenra foi queimada, e pelo fato de suas raízes não serem profundas, secou. 7 Outra 

semente caiu entre espinhos, que cresceram e a sufocaram; de forma que ela não 

deu fruto. 8 Mas outra semente caiu em boa terra: germinou, cresceu e deu boa 

colheita — trinta, sessenta e até mesmo cem vezes mais do que a quantidade 

plantada”. 9 E ele concluiu: “Quem tiver ouvidos para ouvir, ouça!”. 

 
10 Quando Yeshua ficou sozinho, as pessoas à volta dele e os Doze lhe 

fizeram perguntas sobre as parábolas. 11 Ele lhes respondeu: “A vocês foi dado o 



As boas-novas contadas por Marcos NTJ 
 

 
7 | M a r c o s - N T J  

 

segredo do Reino de Deus; mas, aos de fora, tudo é mediante parábolas, 12 para 

que, 

eles sempre vejam, mas não percebam; 

sempre ouçam, mas nunca entendam. 

De outra forma, eles poderiam voltar para Deus 

e serem perdoados!”. 

 
13 Então Yeshua lhes disse: “Vocês não entendem esta parábola? Como serão 

capazes de entender qualquer outra parábola? 14 O semeador semeia a mensagem. 
15 Aqueles ao lado do caminho onde a mensagem é semeada são as pessoas às 

quais o Adversário vem depressa e retira a mensagem semeada nelas. 16 Da mesma 

forma, os que recebem a semente em solo pedregoso são os ouvintes da mensagem 

que a aceitam de imediato, com alegria. 17 Todavia, não têm raiz em si mesmos, por 

isso permanecem apenas por pouco tempo. Quando surge alguma dificuldade ou 

perseguição por causa da mensagem, eles a abandonam prontamente. 18 Outros 

ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, 19 mas as 

preocupações desta vida, o encanto enganoso do dinheiro e todos os outros tipos 

de desejos se interpõem e sufocam a mensagem, de forma que ela não produz 

nada. 20 Mas as semeadas em solo rico são aqueles que ouvem a mensagem, 

aceitam-na e dão frutos — trinta, sessenta e cem vezes a quantidade plantada”. 

 
21 Ele lhes disse: “Não se traz uma candeia para ser colocada debaixo de uma 

vasilha ou de uma cama, não é mesmo? Você não a colocaria no lugar apropriado? 
22 Não há nada oculto, senão para ser revelado, e nada escondido que não seja 

trazido à luz. 23 Quem tem ouvidos para ouvir, ouça!”. 

 
24 Ele também lhes disse: “Considerem atentamente o que vocês estão 

ouvindo! A medida com que medirem será usada para medir vocês, e ainda mais 

lhe darão. 25 A quem tiver, mais lhe será dado; de quem não tiver, até o que possui 

lhe será tirado”. 

 
26 Ele disse: “O Reino de Deus é semelhante a um homem que lança a 

semente sobre a terra. 27 Ele dorme durante a noite e fica acordado durante o dia; 

enquanto isso, a semente germina e cresce — embora ele não saiba como. 28 Por si 

próprio, o solo produz o grão: primeiro o talo, depois a espiga e, então, o grão 

cheio na espiga. 29 Assim que o grão amadurece, o homem vem com a foice, porque 

é a estação da colheita”. 
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30 Yeshua também disse: “Com que compararemos o Reino de Deus? Que 

ilustração usaremos para descrevê-lo? 31 Ele é como o grão de mostarda, a menor 

semente do campo; 32 mas, depois de ter sido plantado, cresce, tornando-se a 

maior de todas as plantas, com galhos tão grandes que as aves do céu podem 

construir ninhos à sua sombra”. 

 
33 Com muitas parábolas semelhantes, ele lhes anunciou a mensagem, na 

medida em que eram capazes de ouvi-la. 34 Não lhes dizia nada sem usar 

parábolas; quando, porém, estava a sós com os talmidim, explicava-lhes tudo. 

 
35 Naquele dia, ao anoitecer, Yeshua lhes disse: “Vamos para o outro lado”. 36 

Então, deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava; havia 

outros barcos com ele. 37 Ocorreu um forte vendaval, e ondas se arremessavam 

contra o barco, a ponto de quase submergir. 38 Yeshua estava na popa dormindo 

sobre um travesseiro. Os talmidim o acordaram e disseram: “Rabbi, não se importa 

que sejamos mortos?”. 39 Ele se levantou, repreendeu o vento e disse às ondas: 

“Aquietem-se! Acalmem-se!”. O vento se aquietou, e houve uma calmaria total. 40 

Ele lhes disse: “Por que vocês estão com medo? Nem mesmo agora têm 

confiança?”. 41 Entretanto, eles estavam apavorados e perguntavam uns aos 

outros: “Quem pode ser este que até o vento e as ondas lhe obedecem?”. 

 

Marcos capítulo 5 

 
1 Yeshua e os talmidim chegaram à outra margem do lago e foram ao 

território dos gerasenos. 2 Assim que desembarcou, um homem com um espírito 

impuro saiu das grutas que serviam como sepulcros ao seu encontro. 3 Esse 

homem vivia naquele lugar, e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com 

correntes. 4 Muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele rompia 

as correntes e quebrava os ferros dos pés, e não havia ninguém suficientemente 

forte para controlá-lo. 5 Noite e dia andava entre os sepulcros e nas colinas 

berrando e se ferindo com pedras. 

 
6 Ao ver Yeshua de longe, correu, prostrou-se diante dele 7 e gritou o mais 

alto que pôde: “Que quer de mim, Yeshua, Filho do Deus Ha’Elyon? Imploro em 

nome de Deus! Não me torture!”.8 Porque Yeshua lhe dissera: “Espírito impuro, 

saia deste homem!”. 9 Então Yeshua lhe perguntou: “Como você se chama?”. “Meu 

nome é Legião”, respondeu ele, “porque há muitos de nós”. 10 E continuou 

implorando a Yeshua que não lhes mandasse sair daquela região. 
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11 Uma grande quantidade de porcos estava se alimentando em uma colina 

próxima, 12 e os espíritos impuros imploraram a Yeshua: “Mande-nos para os 

porcos, a fim de podermos entrar neles”. 13 Yeshua lhes deu permissão. Eles 

saíram do homem e entraram nos porcos; cerca de dois mil porcos se atiraram 

colina abaixo, em direção ao lago, e nele se afogaram. 14 Os que cuidavam dos 

porcos fugiram e contaram o fato na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que 

havia acontecido. 15 Eles se aproximaram de Yeshua e viram ali o homem habitado 

por uma legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo; e ficaram 

atemorizados. 16 As pessoas que viram o fato contaram o que acontecera ao 

homem controlado por demônios e aos porcos; 17 as pessoas começaram a suplicar 

a Yeshua que saísse de lá.  

 
18 Quando Yeshua estava entrando no barco, o homem que estivera 

endemoninhado implorou que o deixasse ir também. 19 Mas Yeshua não permitiu. 

Em vez disso, disse: “Vá até sua família e lhes diga quanto ADONAI, em sua 

misericórdia, fez por você”. 20 Ele foi embora e começou a proclamar nas Dez 

Cidades quanto Yeshua tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. 

 
21 Yeshua voltou de barco para a outra margem do lago, e uma grande 

multidão se reuniu ao redor dele. 22 Então chegou ali um oficial da sinagoga, 

chamado Ya’ir, que se prostrou a seus pés 23 e lhe implorou desesperadamente: 

“Minha filhinha está quase morrendo! Venha, por favor, e imponha as mãos sobre 

ela, para que fique boa e viva”. 

 
24 Yeshua foi com ele. Uma grande multidão o seguia e apertava. 25 Entre 

eles, estava uma mulher padecendo de hemorragia havia doze anos. 26 Ela sofrera 

muito sob o cuidado de vários médicos. Gastou todas as economias, mas, em vez de 

melhorar, piorava. 27 Ela ouviu falar de Yeshua. Então se aproximou por trás dele, 

no meio da multidão, e tocou em seu manto, 28 porque pensava: “Se eu tocar em 

seu manto, serei curada”. 29 A hemorragia cessou instantaneamente, e ela sentiu 

em seu corpo que havia sido curada da doença. 30 No mesmo instante, Yeshua 

percebeu que havia saído poder dele e, virando para a multidão, perguntou: “Quem 

tocou em minha roupa?”. 31 Os talmidim responderam: Você está vendo a multidão 

aglomerada à sua volta e ainda pergunta: ‘Quem tocou em mim?’“. 32 Mas Yeshua 

continuou olhando para ver quem fizera aquilo. 33 A mulher, tremendo de medo, 

por saber o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos pés dele e lhe 
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contou toda a verdade. 34 “Filha”, ele lhe disse, “sua confiança a curou! Vá em paz e 

seja curada da doença”. 

 
35 Enquanto ele ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa do 

dirigente da sinagoga, dizendo: “Sua filha morreu. Não incomode mais o Rabbi!”. 36 

Ignorando o que eles disseram, Yeshua falou ao dirigente da sinagoga: “Não tenha 

medo; apenas mantenha a confiança”. 37 Com exceção de Kefa, Ya’akov e Yochanan, 

irmão de Ya’akov, não deixou ninguém segui-lo. 38 Quando chegaram à casa do 

dirigente da sinagoga, Yeshua encontrou uma grande comoção, gente chorando e 

gritando bem alto. 39 Ao entrar, disse-lhes: “Por que todo este desespero e choro? A 

criança não morreu, está apenas dormindo”. 40 E as pessoas começaram a rir dele. 

Yeshua, entretanto, colocou todos para fora, levou consigo o pai e a mãe da 

menina e os talmidim que estavam com ele, e entrou no lugar onde estava a 

menina. 41 Pegou-a pela mão e lhe disse: “Talita, kumi” (que significa: “Menina”, eu 

lhe ordeno, “levante-se!”). 42 Imediatamente a menina se levantou e começou a 

andar: ela contava doze anos de idade. Todos ficaram profundamente admirados. 
43 Ele ordenou expressamente que não contassem nada sobre isso a ninguém e 

disse que dessem a ela alguma coisa para comer. 

 

Marcos capítulo 6 

 
1 Então Yeshua partiu dali e foi para sua cidade, e os talmidim o seguiram. 2 

No shabbat, ele começou a ensinar na sinagoga, e muitas pessoas que o ouviam 

ficaram admiradas. Elas perguntavam: “De onde ele tirou tudo isso?”. “Que 

sabedoria é esta que lhe foi dada? E estes milagres que ele faz? 3 Não é ele apenas o 

carpinteiro, filho de Miryam e irmão de Ya’akov, Yosi, Y’hudah e Shim’on? Suas 

irmãs não estão aqui conosco?”. E elas se sentiram ofendidas por causa dele. 4 

Yeshua, porém, lhes disse: “O único lugar em que as pessoas não respeitam um 

profeta é na cidade dele, entre seus parentes, na própria casa”. Por isso, ele 5 não 

realizou ali milagres; apenas impôs as mãos sobre algumas pessoas doentes e as 

curou. 6 E ficou admirado com a falta de confiança deles. 

 

Yeshua passou a percorrer os povoados circunvizinhos, ensinando. 7 

Chamando os Doze, começou a enviá-los de dois em dois, dando-lhes autoridade 

sobre os espíritos impuros. 8 E lhes disse: “Não levem nada para a viagem, a não 

ser um bordão. Nada de pão, saco de viagem, dinheiro no cinto; 9 calcem sandálias, 

mas não levem uma camisa extra. 10 Sempre que entrarem em uma casa, fiquem ali 

até partir; 11 e, se as pessoas de algum lugar não os receberem e se recusarem a 
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ouvir vocês, então, quando saírem de lá, sacudam a poeira dos pés, como 

advertência contra elas”. 

 
12 Eles saíram e pregaram ao povo que abandonassem o pecado e voltassem 

para Deus, 13 expulsaram muitos demônios, ungiram diversos doentes com óleo e 

os curaram. 

 
14 Enquanto isso, o rei Herodes ouviu falar dessas coisas, porque a reputação 

de Yeshua havia se tornado bem conhecida. Algumas pessoas diziam: “Yochanan, o 

Imersor, ressuscitou dos mortos; por isso, operam nele poderes miraculosos”. 15 

Outros diziam: “Ele é Eliyahu”. E ainda outros afirmavam: “Ele é um profeta, como 

os antigos profetas”. 16 Mas quando Herodes ouviu essas coisas, disse: “Yochanan, a 

quem decapitei, ressuscitou!”. 

 
17 O próprio Herodes ordenou a prisão de Yochanan, que o amarrassem e 

colocassem na prisão, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Herodes 

havia se casado com ela, 18 mas Yochanan lhe dissera: “É uma violação da Torah 

você se casar com a mulher de seu irmão”. 19 Por isso, Herodias o odiava e queria 

matá-lo. Mas não podia fazê-lo, 20 porque Herodes tinha medo de Yochanan e o 

protegia, por saber que ele era um tzaddik, um homem santo. Sempre que o ouvia, 

ficava profundamente abalado; mesmo assim, gostava de ouvi-lo. 

 
21 Finalmente a oportunidade chegou. Herodes ofereceu um banquete aos 

nobres, oficiais e homens importantes da Galil no seu aniversário. 22 Quando a filha 

de Herodias entrou e dançou, agradou a Herodes e aos convidados. O rei disse à 

jovem: “Peça o que quiser, e lhe darei”. 23 E prometeu a ela: “Seja o que for que me 

pedir, eu lhe darei: até a metade do meu reino”. 24 Ela saiu e perguntou à mãe: “Que 

pedirei?”. Ela respondeu: “A cabeça de Yochanan, o Imersor”. 25 A jovem voltou 

imediatamente ao rei com o pedido: “Desejo receber neste mesmo instante, em 

uma bandeja, a cabeça de Yochanan, o Imersor”. 26 O rei ficou estarrecido, mas, por 

causa da promessa feita perante os convidados, não quis descumprir a palavra 

dada à jovem. 27 O rei enviou imediatamente um soldado de sua guarda pessoal 

com ordens para trazer a cabeça de Yochanan. O soldado foi, decapitou Yochanan 

na prisão, 28 trouxe sua cabeça em uma bandeja e entregou à jovem, e esta a deu à 

sua mãe. 29 Quando os talmidim de Yochanan ouviram isso, vieram, levaram o 

corpo e o colocaram em um túmulo. 
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30 Os que haviam sido enviados se reuniram com Yeshua e lhe contaram 

tudo o que tinham feito e ensinado. 31 Havia muitas pessoas indo e vindo, a ponto 

de eles não terem tempo para comer. Então Yeshua lhes disse: “Venham comigo 

para um lugar onde poderemos ficar sozinhos. Lá vocês descansarão um pouco”. 32 

Então eles se afastaram para um lugar à parte, 33 Entretanto, muitas das pessoas 

que os viram sair, reconheceram-nos, correram a pé de todas as cidades e 

chegaram ao lugar antes deles. 34 Quando Yeshua saiu do barco e viu a grande 

multidão, começou a lhes ensinar muitas coisas, cheio de compaixão por eles, 

porque eram como ovelhas sem pastor. 

 
35 Já era tarde. Os talmidim se aproximaram dele e disseram: “Este é um 

lugar afastado, e está ficando tarde. 36 Mande o povo embora para irem aos campos 

e povoados da vizinhança comprar algo para comer”. 37 Mas ele lhes respondeu: 

“Vocês mesmos devem dar a eles algo para comer!”. Eles disseram: “Devemos ir e 

gastar muito dinheiro com pão e dá-lo para ser comido?”. 38 Yeshua lhes 

perguntou: “Quantos pães vocês têm? Vão e verifiquem”. Quando descobriram, 

disseram: “Cinco pães e dois peixes”. 39 Ele ordenou a todos que se sentassem em 

grupos sobre a grama verde. 40 Eles se sentaram em grupos de cinquenta e de cem. 
41 Yeshua pegou os cinco pães e os dois peixes e, olhando em direção ao céu, disse 

uma b’rakhah. A seguir, partiu-os pães e começou a dá-los aos talmidim para serem 

distribuídos. Ele também dividiu os dois peixes entre todos. 42 Todos comeram 

tanto quanto quiseram, 43 e os talmidim recolheram doze cestos cheios com 

pedaços de pães e peixes. 44 O número de homens que comeram os pães era de 

cinco mil. 

 
45 Yeshua fez os talmidim entrarem imediatamente no barco e irem adiante 

dele para a outra margem do lago, em direção a Beit-Tzaidah, enquanto ele 

despedia as multidões. 46 Depois disso, ele subiu às montanhas para orar. 47 

Quando caiu a noite, o barco estava bem distante, e ele estava sozinho na margem. 
48 Viu que estavam com dificuldade para remar, porque o vento era contrário. 

Então, por volta das quatro horas da manhã, Jesus foi na direção deles andando 

sobre o lago. Queria chegar até eles; 49 mas, quando o viram andando sobre o lago, 

pensaram tratar-se de um fantasma e começaram a gritar; 50 pois todos eles o 

haviam visto e ficaram aterrorizados. Entretanto, ele lhes disse: “Coragem, sou eu. 

Parem de ter medo!”. 51 Ele entrou no barco, e o vento cessou. Eles estavam 

completamente pasmos, 52 porque não haviam entendido o que acontecera em 

relação aos pães; ao contrário, o coração deles foi endurecido. 
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53 Depois da travessia do lago, pararam em Ginosar e ancoraram. 54 Tão logo 

saíram do barco, as pessoas reconheceram Yeshua 55 e começaram a percorrer 

toda a região levando pessoas doentes em macas a qualquer lugar onde dissessem 

que ele estava. 56 Aonde quer que ele fosse, em aldeias, cidades ou no campo, 

levavam os doentes ao mercado. Imploravam-lhe que deixassem-nos tocar mesmo 

na tzitzit de sua roupa, e todos os que tocavam nelas eram curados. 

 

Marcos capítulo 7 

 
1 Os p’rushim e alguns mestres da Torah provenientes de Yerushalayim se 

reuniram com Yeshua 2 e viram que alguns de seus talmidim comiam tendo as 

mãos ritualmente impuras, isto é, sem realizar a n’tilat-yadayim. 3 (Porque os 

p’rushim e, de fato, todos os habitantes de Y’hudah mantinham a tradição dos 

anciãos: não comer, a menos que tivessem realizado a lavagem ritual das mãos. 4 

Também ao virem do mercado não comiam até terem lavado as mãos à altura do 

pulso; e eles mantêm muitas outras tradições, como a lavagem de copos, potes e 

recipientes de bronze.) 

 
5 Os p’rushim e mestres da Torah lhe perguntaram: “Por que seus talmidim 

não vivem de acordo com a tradição dos anciãos, mas, em vez disso, comem com as 

mãos ritualmente impuras?”. 6 Yeshua lhes respondeu: “Yesha’yahu estava certo 

ao profetizar a respeito de vocês, hipócritas, como está escrito: 

 

‘Estas pessoas me honram com os lábios, 

mas o coração está muito longe de mim. 
7  Sua tentativa de me adorar é inútil, 

porque ensinam regras inventadas por homens 

como se fossem doutrinas’. 

 
8 “Na verdade, vocês se afastam do mandamento divino e se apegam à 

tradição humana”. 9 Ele lhes disse: “Vocês se tornaram especialistas em fugir do 

mandamento de Deus a fim de manterem suas tradições! 10 Mosheh disse: ‘Honre 

seu pai e sua mãe’ e ‘todo o que amaldiçoar seu pai ou sua mãe deverá ser 

executado’.” 11 Entretanto, vocês dizem: ‘Se alguém disser ao pai ou à mãe: 

“Prometi como korban (isto é, uma oferta para Deus) o que poderia ter usado para 

lhe ajudar”, 12 essa pessoa fica desobrigada de realizar qualquer coisa em prol do 

pai ou da mãe’. 13 Portanto, mediante a tradição perpetuada por vocês, anula-se a 

Palavra de Deus! E vocês fazem outras coisas semelhantes a esta”. 
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14 Então Yeshua chamou novamente as pessoas e lhes disse: “Prestem 

atenção, todos vocês, e entendam isto! 15 Não existe nada no exterior de uma 

pessoa que, entrando nela, a torna impura. Ao contrário, as coisas que procedem 

da pessoa é que a tornam impura!”. [16] 

 
17 Ao deixar as pessoas e entrar na casa, os talmidim lhe fizeram perguntas 

acerca da parábola. 18 Ele respondeu: “Então vocês também não entendem? Não 

percebem que nada que entra na pessoa pode torná-la impura? 19 Porque isso não 

atinge o coração, apenas o estômago, e de lá vai para a latrina”. (Dessa forma, ele 

declarou todos os alimentos ritualmente puros.) 20 “O que sai da pessoa”, ele 

continuou, “é o que a torna impura. 21 Porque de dentro, do coração da pessoa, 

procedem maus pensamentos, imoralidade sexual, roubo, assassinato, adultério, 22 

cobiça, rancor, engano, indecência, inveja, calúnia, arrogância e insensatez. 23 

Todas essas coisas perversas procedem de dentro da pessoa e a tornam impura”. 

 
24 A seguir, Yeshua saiu daquele distrito e se dirigiu à circunvizinhança de 

Tzor e Tzidon. Lá ele encontrou uma casa para ficar e desejava permanecer no 

anonimato, mas isso foi impossível. 25 Aproximou-se dele uma mulher cuja filhinha 

tinha um espírito impuro, e ela se prostrou a seus pés. 26 A mulher era grega, siro-

fenícia de nascimento, e lhe implorou que expulsasse o demônio de sua filha. 27 

Yeshua disse: “Em primeiro lugar, alimentam-se os filhos; não é certo tirar a 

comida das crianças e lançá-la aos cachorrinhos de estimação”. 28 Ela respondeu: 

“Isso é verdade, senhor; contudo, mesmo os cachorrinhos debaixo da mesa comem 

as sobras das crianças”. 29 Então Yeshua lhe disse: “Por causa dessa resposta, você 

pode ir para casa; o demônio já deixou sua filha”. 30 Ela voltou para casa e 

encontrou a filha deitada na cama, livre do demônio. 

 
31 Depois disso, ele deixou o distrito de Tzor e, atravessando Tzidon e o lago 

Kinneret, chegou à região das Dez Cidades. 32 Trouxeram-lhe um homem surdo e 

que não conseguia falar, e pediram a Yeshua que lhe impusesse as mãos. 33 

Levando-o consigo para longe da multidão, Yeshua pôs os dedos nos ouvidos do 

homem, cuspiu e tocou em sua língua; 34 então, olhando em direção ao céu, 

suspirou fortemente e lhe disse: “Hippatach!” (isto é, “abra-se”). 35 Os ouvidos do 

homem foram abertos, sua língua se moveu livremente, e ele começou a falar com 

clareza. 36 Yeshua ordenou às pessoas que não dissessem nada a ninguém; quanto 

mais ele insistia, mais zelosamente elas espalhavam as notícias. 37 As pessoas 
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foram tomadas de espanto e diziam: “Tudo o que ele executa, faz muito bem”. “Faz 

até mesmo o surdo ouvir e o mudo falar!”. 

 

Marcos capítulo 8 

 
1 Durante aqueles dias, outra grande multidão se reuniu, e as pessoas não 

tinham nada para comer. Yeshua reuniu os talmidim e lhes disse: 2 “Sinto pena 

dessas pessoas porque elas têm estado comigo há três dias, e agora não possuem 

nada para comer. 3 Se eu as mandar de volta para casa com fome, cairão durante o 

trajeto de volta; algumas delas percorreram uma longa distância”. 4 Os talmidim 

lhe disseram: “Como é possível encontrar pães suficientes para saciar a fome das 

pessoas em um lugar afastado como este?”. 5 “Quantos pães vocês têm?”, ele 

perguntou. A resposta foi: “Sete”. 6 Yeshua, então, disse à multidão que se 

assentasse, pegou os sete pães, disse uma b’rakhah, partiu-os e os deu aos 

talmidim para servir ao povo. 7 Também possuíam alguns peixes; dizendo outra 

b’rakhah por estes, também ordenou que fossem servidos. 8 As pessoas comeram 

até ficar satisfeitas; os talmidim recolheram as sobras — sete cestos cheios. 9 Cerca 

de quatro mil pessoas estiveram ali. 10 Depois de despedi-las, Yeshua entrou no 

barco com os talmidim e partiu para o distrito de Dammesek. 

 
11 Os p’rushim vieram e começaram a discutir com ele: queriam que lhes 

desse um sinal do céu, por desejarem pô-lo à prova. 12 Suspirando profundamente, 

Yeshua respondeu: “Por que esta geração deseja um sinal? Sim! Eu lhes digo: 

nenhum sinal lhe será dado!”. 13 Logo após, ele os deixou, entrou novamente no 

barco e partiu para a outra margem do lago. 

 
14 Os talmidim esqueceram de trazer pães consigo, e no barco havia apenas 

um pão. 15 Então Yeshua lhes disse: “Cuidado! Evitem o hametz dos p’rushim e o 

hametz de Herodes”. 16 Eles pensaram que Yeshua lhes dissera isso por não terem 

pães. 17 Sabendo, porém, o que pensavam, disse-lhes: “Por que vocês estão falando 

entre si que não têm pães? Ainda não percebem nem compreendem? O coração de 

vocês está empedernido? 18 Têm olhos, mas não vêem? Têm ouvidos, mas não 

ouvem? Vocês não se lembram? 19 Quando reparti os cinco pães para os cinco mil, 

quantos cestos cheios de sobras vocês recolheram?”. “Doze”, eles responderam. 20 

“E quando reparti os sete pães para os quatro mil, vocês recolheram quantos 

cestos cheios de sobras?”. “Sete”, responderam. 21 Yeshua lhes disse: “E vocês 

ainda não compreendem?”. 
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22 Eles chegaram a Beit-Tzaidah. Algumas pessoas lhe trouxeram um cego e 

imploraram que Yeshua tocasse nele. 23 Tomando o cego pela mão, ele o levou 

para fora da cidade. Cuspiu em seus olhos, pôs as mãos sobre o homem e lhe 

perguntou: “Você vê algo?”. 24 O homem olhou para cima e disse: “Vejo pessoas, 

mas elas se parecem com árvores em movimento”. 25 Então Yeshua colocou as 

mãos sobre os olhos do homem outra vez. Ele fixou os olhos, e sua visão foi 

restaurada, podendo enxergar tudo com nitidez. 26 Yeshua o mandou para casa 

com as seguintes palavras: “Não vá à cidade”. 

 
27 Yeshua e os talmidim continuaram percorrendo as cidades de Cesareia de 

Filipe. No caminho, ele perguntou aos talmidim: “Quem as pessoas dizem que eu 

sou?”. 28 “Alguns dizem que você é Yochanan, o Imersor”, eles lhe disseram, 

“outros, que é Eliyahu, e há quem afirme: ‘um dos profetas’”. 29 “E vocês”, ele 

perguntou, “quem dizem que eu sou?”. Kefa respondeu: “Você é o Machiach”. 30 

Então Yeshua os advertiu de que não dissessem nada, a ninguém, a seu respeito. 31 

Ele começou a lhes ensinar que o Filho do Homem deveria suportar muitos 

sofrimentos, ser rejeitado pelos anciãos, principais kohanim e mestres da Torah. 

Após isso, seria morto, mas, depois de três dias, ressuscitaria. 32 Ele lhes falou 

claramente sobre o assunto. Kefa o levou para o lado e começou a repreendê-lo. 33 

Entretanto, Yeshua se virou e, olhando para os talmidim, repreendeu Kefa: 

“Afaste-se de mim, Satan! Seu raciocínio procede de uma perspectiva humana, e 

não do ponto de vista de Deus!”. 

 
34 A seguir, Yeshua chamou para junto de si a multidão e os talmidim e lhes 

disse: “Se alguém quiser me acompanhar, deverá dizer não a si mesmo, pegar sua 

estaca de execução e me seguir. 35 Quem desejar salvar a própria vida a destruirá, 

mas quem a destruir por minha causa e por causa das boas-novas a salvará. 36 De 

fato, que benefício obterá alguém em ganhar o mundo todo, esquecendo-se, porém, 

da própria vida? 37 O que uma pessoa daria em troca de sua vida? 38 Se alguém se 

envergonhar de mim e do que digo nesta geração adúltera e pecaminosa, o Filho 

do Homem também se envergonhará dessa pessoa quando vier na glória do Pai 

com os santos anjos”. 

 

Marcos capítulo 9 

 
1 “Sim!”, ele continuou, “digo-lhes que há aqui algumas pessoas que não 

experimentarão a morte antes de verem o Reino de Deus vindo de maneira 

poderosa!”. 
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2 Seis dias depois, Yeshua levou consigo Kefa, Ya’akov e Yochanan até um 

alto monte. Enquanto observavam, Yeshua começou a mudar de forma, 3 e suas 

roupas se tornaram ofuscantes de tão brancas, mais brancas que qualquer pessoa 

neste mundo as poderia tornar. 4 Então eles viram Eliyahu e Mosheh conversando 

com Yeshua. 5 Kefa disse a Yeshua: “Rabbi, como é bom estarmos aqui! Façamos 

três cabanas — uma para você, uma para Mosheh e uma para Eliyahu”. 6 (Ele não 

sabia o que estava falando, de tão amedrontado.) 7 A seguir, uma nuvem os 

envolveu, e de lá partiu uma voz: “Este é o meu Filho, a quem amo. Ouçam-no!”. 8 

De repente, eles olharam à volta e não viram ninguém mais, com exceção de 

Yeshua. 

 
9 Enquanto desciam a montanha, Yeshua os avisou de que não contassem a 

ninguém o que haviam visto até que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. 
10 Por isso, eles mantiveram o assunto sob sigilo, mas continuaram perguntando 

entre si: “O que é ‘ressuscitar dos mortos’?”. 11 Também lhe perguntaram: “Por que 

os mestres da Torah dizem que Eliyahu deve vir primeiro?”. 12 “Eliyahu já veio”, ele 

respondeu, “e ele restaurará todas as coisas. Entretanto, por que está escrito no 

Tanakh que o Filho do Homem deve sofrer e ser rejeitado? 13 E há mais: digo-lhes 

que Eliyahu já veio, e os homens fizeram com ele o que lhes agradou, como o 

Tanakh diz a seu respeito”. 

 
14 Quando voltaram aos talmidim, viram uma grande multidão à sua volta, e 

alguns mestres da Torah discutiam com eles. 15 Tão logo as pessoas viram Yeshua, 

ficaram surpresas e correram para cumprimentá-lo. 16 Ele lhes perguntou: “Sobre 

o que vocês discutiam?”. 17 Uma delas lhe respondeu: “Rabbi, trouxe-lhe meu filho 

porque ele tem um espírito maligno que não o deixa andar. 18 Toda vez que ele o 

toma, arremessa-o contra o chão — ele começa a babar, range os dentes e fica 

paralisado. Pedi a seus talmidim que tirassem o espírito dele, mas eles não foram 

capazes de fazê-lo”. 19 “Pessoas sem confiança!”, ele respondeu. “Quanto tempo 

ficarei com vocês? Por quanto tempo terei de suportá-los? Tragam-no até mim!”. 20 

Trouxeram-lhe o menino. Assim que o espírito o viu, fez o menino ter uma 

convulsão. 21 Yeshua perguntou ao pai do menino: “Há quanto tempo isso acontece 

com ele?”. “Desde a infância”, disse. 22 “E sempre tenta matá-lo jogando-o no fogo 

ou na água. Contudo, se você puder fazer alguma coisa, tenha piedade de nós e nos 

ajude!”. 23 Yeshua lhe disse: “O que você quer dizer com ‘se eu puder’? Tudo é 

possível àquele que confia!”. 24 No mesmo instante, o pai do menino exclamou: “Eu 

confio — ajude-me em relação à minha falta de confiança!”. 25 Quando Yeshua viu 
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que uma multidão estava se aglomerando em torno deles, censurou o espírito 

impuro, dizendo-lhe: “Espírito surdo e mudo! Eu lhe ordeno: Saia do menino e 

jamais volte a entrar nele!”. 26 Ele saiu gritando e agitou violentamente o menino, 

que permaneceu largado como um corpo sem vida, de fornia tal que a maioria das 

pessoas disse que ele havia morrido. 27 Entretanto, Yeshua o tomou pela mão e o 

levantou, e ele ficou em pé. 

 
28 Depois de Yeshua ter entrado na casa, os talmidim lhe perguntaram em 

particular: “Por que não conseguimos expulsá-lo?”. 29 Ele respondeu: “Esse é o tipo 

de espírito que só pode ser expulso pela oração”. 

 
30 Depois de deixarem aquele lugar, atravessaram a Galil. Yeshua não queria 

que ninguém soubesse, 31 porque estava ensinando os talmidim. E lhes disse: “O 

Filho do Homem será entregue nas mãos de homens que o matarão; e três dias 

depois de ter sido morto, ele ressuscitará”. 32 Mas eles não entenderam o que quis 

dizer e tinham receio de lhe perguntar. 

 
33 Chegaram a K’far-Nachum. Quando Yeshua estava em casa, perguntou-

lhes: “O que vocês estavam discutindo durante a viagem?”. 34 Mas eles ficaram 

calados, porque no caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. 35 

Ele se assentou, chamou os Doze e lhes disse: “Se alguém quiser ser o primeiro, 

deve se tornar o ultimo e o servo de todos”. 36 E pegou uma criança e a pôs no meio 

deles. A seguir, colocou os braços em volta dela e lhes disse: 37 “Quem recebe uma 

criança como esta em meu nome, recebe a mim, e quem me recebe, não está 

apenas me recebendo, mas àquele que me enviou”. 

 
38 Yochanan lhe disse: “Rabbi, vimos um homem expulsando demônios em 

seu nome e, pelo fato de ele não ser um de nós, dissemos-lhe que parasse”. 39 

Yeshua, porém, respondeu: “Não o impeçam, pois ninguém que realize um milagre 

em meu nome pode falar mal de mim em seguida. 40 Quem não é contrário a nós 

está a nosso favor. 41 Com efeito, quem lhes der até mesmo um copo de água para 

beber porque vocês vêm em nome do Messias, com toda a certeza não perderá sua 

recompensa. 

 
42 “Seria melhor para quem armar uma cilada contra um destes pequeninos 

que confiam em mim, ter uma pedra de moinho presa ao pescoço e se lançar no 

mar. 43 Se a mão fizer você pecar, corte-a! É melhor ser mutilado, e alcançar a vida 

eterna, que manter as duas mãos e ir para o Gei-Hinnom, para o fogo inextinguível! 
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[44] 45 E se o pé fizer você pecar, corte-o! É melhor ficar aleijado, mas alcançar a 

vida eterna, que manter os dois pés e ser lançado no Gei-Hinnom! [46] 47 E se o olho 

fizer você pecar, arranque-o! É melhor ter apenas um olho, e entrar no Reino de 

Deus, que manter os dois olhos e ser lançado no Gei-Hinnom, 

 
48  onde o verme não morre, 

e o fogo não é apagado. 

 
49 Na verdade, todos serão salgados com fogo. 50 O sal é excelente, mas, se 

perder sua característica, como poderá ser utilizado? Por isso, tenham sal em si 

mesmos — isto é, fiquem em paz uns com os outros”. 

 

Marcos capítulo 10 

 
1 Então Yeshua saiu dali e foi à região de Yhudah e ao outro lado do Yarden. 

Novamente uma multidão se reuniu em volta dele, e, como de costume, ele a 

ensinava. 2 Alguns p’rushim se aproximaram dele e tentaram pegá-lo em uma 

armadilha, perguntando-lhe: “A Torah permite que um homem se divorcie de sua 

mulher?”. 3 Ele respondeu: “O que Mosheh lhes ordenou?”. 4 Eles disseram: 

“Mosheh permitiu que o homem entregue um get à sua mulher e se divorcie dela”. 
5 Mas Yeshua lhes disse: “Ele escreveu esse mandamento para vocês por causa da 

dureza de seu coração. 6 Entretanto, no princípio da criação, Deus os fez homem e 

mulher.” 7 Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, 8 e 

os dois se tornarão uma só carne. 9 Assim, eles já não são dois, mas apenas um. 

“Portanto, ninguém deve separar o que Deus uniu”. 10 Quando estava em casa 

novamente, os talmidim lhe fizeram perguntas sobre isso. 11 Ele lhes disse: “Quem 

se divorciar de sua mulher e se casar com outra, comete adultério contra ela; 12 e 

se uma mulher se divorciar de seu marido e se casar com outro homem, ela 

também comete adultério”. 

 
13 Algumas pessoas trouxeram crianças a Yeshua para que ele tocasse nelas, 

mas os talmidim as repreendiam. 14 Quando Yeshua viu isso, ficou indignado e lhes 

disse: “Deixem as crianças vir a mim, não as impeçam; porque o Reino de Deus 

pertence aos que são semelhantes a elas. 15 Sim, eu lhes digo: quem não receber o 

Reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele!”. 16 E ele as tomou nos 

braços, impôs as mãos sobre elas e disse uma b’rakhah por elas. 
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17 Quando Yeshua ia saindo, um homem correu em sua direção, ajoelhou-se 

diante dele e lhe perguntou: “Bom Rabbi, que devo fazer para obter a vida eterna?”. 
18 Yeshua lhe respondeu: “Por que você me chama bom? Ninguém é bom, exceto 

Deus. 19 Você conhece as mitzvot: ‘Não mate, não cometa adultério, não roube, não 

dê falso testemunho,” não engane, honre seu pai e sua mãe [...]”. 20 “Rabbi”, ele 

declarou, “tenho guardado todos esses mandamentos desde quando era menino”. 
21 Yeshua olhou para o homem, sentiu amor por ele e lhe disse: “Falta a você 

apenas uma coisa: vá, venda tudo o que possui e dê o dinheiro aos pobres, e terá 

riquezas no céu. Então venha e me siga”. 22 Chocado com essas palavras, afastou-

se, triste, porque era muito rico. 

 
23 Yeshua olhou à volta e disse aos talmidim: “Como será difícil às pessoas 

que têm riquezas entrar no Reino de Deus!”. 24 Os talmidim ficaram admirados com 

essas palavras, mas Yeshua lhes disse novamente: “Meus amigos, como é difícil 

entrar no Reino de Deus! 25 É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma 

agulha que um rico entrar no Reino de Deus”. 26 Eles ficaram perplexos e lhe 

disseram: “Então quem pode ser salvo?”. 27 Yeshua olhou para eles e disse: 

“Humanamente isso é impossível, mas não para Deus; para ele, todas as coisas são 

possíveis”. 28 Kefa começou a dizer-lhe: “Nós deixamos tudo para segui-lo”. 29 

Yeshua falou: “Sim! Eu lhes digo que ninguém que tenha deixado casa, irmãos, 

irmãs, mãe, pai, filhos, ou campos, por minha causa e por causa das boas-novas, 30 

deixará de receber cem vezes mais, agora, no ‘olam hazeh, casas, irmãos, irmãs, 

mães, filhos e terras com perseguições; e, no ‘olam haba, a vida eterna. 31 No 

entanto, muitos dos primeiros serão os últimos, e muitos dos últimos serão os 

primeiros!”. 

 
32 Eles estavam a caminho, subindo a Yerushalayim. Yeshua andava à frente 

deles, e eles estavam admirados — e os que seguiam estavam amedrontados. 

Então, novamente, ele tomou consigo os Doze e começou a lhes dizer o que deveria 

acontecer: 33 “Agora estamos subindo a Yerushalayim, onde o Filho do Homem 

será entregue aos principais kohanim e aos mestres da Torah. Eles o sentenciarão à 

morte e o entregarão de novo aos goyim, 34 que zombarão dele, cuspirão e baterão 

nele, o açoitarão e matarão; mas três dias depois ele se levantará”. 

 
35 Ya’akov e Yochanan, filhos de Zavdai, aproximaram-se dele e disseram: 

“Rabbi, gostaríamos que nos fizesse um favor”. 36 Ele lhes disse: “O que querem que 

eu faça por vocês?”. 37 Eles responderam: “Quando estiver em sua glória, deixe-nos 

sentar com você, um à sua direita e o outro à sua esquerda”. 38 Yeshua, porém, 
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disse: “Não sabem o que estão pedindo! Vocês podem beber do copo que estou 

bebendo? Ou ser imersos na imersão pela qual devo passar?”. 39 Eles lhe disseram: 

“Podemos”. Yeshua respondeu: “O copo do que estou bebendo, vocês beberão; e a 

imersão na qual estou sendo imerso, vocês também passarão por ela. 40 

Entretanto, sentar à minha direita ou à minha esquerda não pertence a mim 

conceder. Na verdade, esses lugares já foram preparados”. 

 
41 Quando os outros dez ouviram falar sobre isso, ficaram indignados com 

Ya’akov e Yochanan. 42 Mas Yeshua os chamou e disse: “Vocês sabem que entre os 

goyim as pessoas que devem governar se tornam tiranas, e seus superiores se 

transformam em ditadores. 43 Mas entre vocês isso não pode acontecer! Ao 

contrário, quem quiser ser líder deve servir vocês; 44 e quem quiser ser o primeiro 

de vocês deverá se tornar escravo de todos! 45 Porque o Filho do Homem não veio 

para ser servido, mas para servir e dar a vida como resgate por muitos”. 

 
46 Eles chegaram a Jericó. Quando Yeshua e os talmidim, com uma grande 

multidão, estavam saindo da cidade, um pedinte cego, Bar-Timai (filho de Timai), 

estava sentado à beira do caminho. 47 Ao ouvir que era Yeshua de Natzeret, ele 

começou a gritar: “Yeshua, Filho de David! Tenha misericórdia de mim!”. 48 Muitos 

o repreendiam para ficar quieto, mas ele gritava mais: “Filho de David! Tenha 

misericórdia de mim!”. 49 Yeshua parou e disse: “Chamem-no!”. E chamaram o 

cego: “Coragem! Levante-se! Ele o está chamando”. 50 Lançando sua manta para o 

lado, ele se pôs em pé com um salto e foi até Yeshua. 51 “O que você quer que eu 

lhe faça?”, perguntou Yeshua. O cego respondeu: “Rabbi, faça-me ver outra vez”. 52 

Yeshua lhe disse: “Vá! Sua confiança o curou”. Imediatamente ele recuperou a 

visão e seguiu Yeshua pelo caminho. 

 

Marcos capítulo 11 

 
1 Quando se aproximaram de Yerushalayim e chegaram a Beit-Pagei e Beit-

Anyah, perto do monte das Oliveiras, Yeshua enviou dois talmidim, 2 dizendo-lhes: 

“Vão ao povoado que está à frente de vocês; logo que entrarem nele, encontrarão 

um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e o 

tragam aqui. 3 Se alguém lhes perguntar: ‘Por que vocês estão fazendo isso?’, 

digam-lhe: ‘O Senhor precisa dele e logo o devolverá’”. 

 
4 Eles foram e encontraram um jumentinho na rua, amarrado a um portão, e 

o desamarraram. 5 Algumas pessoas que ali estavam lhes perguntaram: “O que 
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vocês querem, desamarrando esse jumentinho?”. 6 Eles responderam como 

Yeshua lhes tinha dito, e as pessoas os deixaram ir. 7 Trouxeram o jumentinho a 

Yeshua, puseram sobre ele seus mantos, e Yeshua montou nele. 

 
8 Muitas pessoas estenderam os mantos pelo caminho, outras espalharam 

ramos verdes que haviam cortado nos campos. 9 Os que iam adiante dele e os que o 

seguiam gritavam: 

 

“Por favor, liberte-nos!!”. 

“Bendito é o que vem em nome de ADONAI!”. 

 
10  “Bendito é o Reino vindouro de nosso pai David!” e 

 

“Tu que estás nos altos céus, por favor, liberta-nos!”. 

 
11 Yeshua entrou em Yerushalayim e se dirigiu ao pátio do templo; deu uma 

boa olhada em tudo à sua volta e, como já era tarde, foi para Beit-Anyah com os 

Doze. 

 
12 No dia seguinte, quando voltavam de Beit-Anyah, Yeshua teve fome. 13 

Vendo a distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria algo nela. 

Aproximando-se, encontrou apenas folhas, porque não era tempo de figos. 14 Então 

lhe disse: “Ninguém mais coma de seu fruto!”. E os talmidim o ouviram dizer isso. 

 
15 Chegando a Yerushalayim, Yeshua entrou no pátio do templo e começou a 

expulsar quem estava fazendo negócios ali: vendedores e clientes. Derrubou as 

mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas 16 e não deixava 

ninguém carregar mercadorias pelo pátio do templo. 17 Então, quando ele os 

ensinou, disse: “Não está escrito no Tanakh: ‘Minha casa será chamada casa de 

oração para todos os goyim? Mas vocês fizeram dela um ‘covil de ladrões’” 18 Os 

principais kohanim e os mestres da Torah ouviram o que ele disse e começaram a 

procurar uma forma de matá-lo, porque temiam: toda a multidão estava 

maravilhada com seu ensino. 19 Ao cair da tarde, eles saíram da cidade. 

 
20 De manhã, quando os talmidim passaram, viram a figueira seca desde as 

raízes. 21 Kefa se lembrou e disse a Yeshua: “Rabbi, veja! A figueira que você 

amaldiçoou está seca!”. 22 Yeshua respondeu: “Tenham o tipo de confiança que 

procede de Deus! 23 Sim, eu lhes digo que, se alguém não duvidar no coração, mas 
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crer que acontecerá o que diz, e disser a este monte: ‘Atire-se.no mar’, assim lhe 

será feito. 24 Portanto, eu lhes digo: tudo o que pedirem em oração, confiem que já 

o receberam, e assim lhes sucederá. 25 E, quando estiverem orando, se tiverem 

alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai celestial perdoe 

os pecados de vocês. [26] 

 
27 “Voltaram novamente a Yerushalayim, e, quando Yeshua estava passando 

pelo pátio do templo, aproximaram-se dele os principais kohanim, os mestres da 

Torah e os anciãos 28 e lhe perguntaram: “Quem lhe deu a s’mikhah que o autoriza 

a fazer estas coisas? Quem lhe deu s’mikhah para fazê-las?”. 29 Yeshua lhes disse: 

“Eu lhes farei uma pergunta. Respondam-me, e eu lhes direi com que s’mikhah faço 

estas coisas. 30 ‘A imersão de Yochanan provinha do céu ou dos homens? 

Respondam-me!”. 31 Eles discutiram entre si: “Se dissermos: ‘Do céu’, ele 

perguntará: ‘Então por que vocês não creram nele?’. 32 Mas se dissermos: ‘Dos 

homens...’” — eles temiam o povo, pois todos consideravam Yochanan um profeta 

genuíno. 33 Então responderam a Yeshua: “Não sabemos”. Daí, disse Yeshua: “Eu 

não lhes direi com que s’mikhah faço estas coisas”. 

 

Marcos capítulo 12 

 
1 Yeshua começou a lhes falar em parábolas: “Um homem plantou uma 

vinha. Colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e 

construiu uma torre. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi embora. 2 

Quando chegou a época da colheita, enviou um servo aos lavradores, para receber 

deles sua parte do fruto da vinha. 3 Mas eles o agarraram, bateram nele e o 

mandaram embora de mãos vazias. 4 Então ele enviou outro servo; bateram em 

sua cabeça e o humilharam. 5 Ele enviou ainda outro, o qual mataram. Enviou 

muitos outros; bateram em alguns e mataram outros. 6 Faltava-lhe ainda um para 

enviar: seu filho amado. Por fim, o enviou, dizendo: ‘Respeitarão meu filho’. 7 Mas 

os lavradores disseram uns aos outros: ‘Este é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo, 

e a herança será nossa!’. 8 Assim, eles o agarraram, mataram e lançaram para fora 

da vinha. 9 O que fará então o dono da vinha? Virá e matará aqueles lavradores e 

dará a vinha a outros. 10 Vocês nunca leram a passagem do Tanakh que diz: 

 

“ ‘A pedra que os construtores rejeitaram 

se tornou a pedra angular. 
11  Isso vem de ADONAI, 

e a nossos olhos é algo maravilhoso’? ”. 
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12 Eles começaram a procurar um meio de prendê-lo, porque perceberam 

que havia contado a parábola contra eles. Mas tinham medo da multidão; por isso, 

o deixaram e foram embora. 

 
13 Depois enviaram a Yeshua alguns p’rushim e membros do partido de 

Herodes para o apanharem em uma she’elah. 14 Aproximaram-se dele e disseram: 

“Rabbi, sabemos que você fala a verdade e que não se preocupa com o que as 

pessoas pensam, porque você não se prende ao status dos homens; seu ensino é 

realmente o caminho de Deus. A Torah afirma ser correio pagar impostos ao 

imperador romano ou não? 15 Mas ele, percebendo a hipocrisia deles, disse: “Por 

que vocês estão tentando me enganar? Tragam-me um denário para que eu o veja”. 
16 Eles lhe trouxeram um, e ele lhes perguntou: “De quem é este nome e esta 

imagem?”. “Do imperador”, eles responderam. 17 Yeshua disse: “Dêem ao 

imperador o que pertence ao imperador. E dêem a Deus o que pertence a Deus!”. E 

ficaram admirados com ele. 

 
18 Então alguns tz’dukim foram até ele. Eles são os que dizem não haver 

ressurreição, de modo que lhe propuseram uma she’elah: 19 “Rabbi, Mosheh 

escreveu para nós que se o irmão de um homem morrer e deixar sua mulher sem 

filhos, seu irmão deverá tomar essa mulher e ter filhos para preservar a linhagem 

familiar do homem.” 20 Havia sete irmãos. O primeiro se casou com uma mulher e 

morreu sem deixar filhos. 21 O segundo se casou com ela, mas também morreu sem 

deixar filhos. O mesmo aconteceu com o terceiro. 22 Nenhum dos sete deixou filhos. 

Por fim, morreu também a mulher. 23 Na ressurreição, de quem ela será mulher, 

visto que os sete foram casados com ela?”. 

 
24 Yeshua respondeu: “Não é esta a razão de seu engano? Vocês 

desconhecem as Escrituras e o poder de Deus! 25 Porque, ao ressuscitar dos 

mortos, nem homens nem mulheres se casam, são como os anjos no céu. 26 Quanto 

à ressurreição dos mortos, vocês não leram no livro de Mosheh, no relato da sarça, 

como Deus lhe disse: ‘Eu sou o Deus de Avraham, o Deus de Yitz’chak e o Deus de 

Ya’akov’? 27 Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vocês estão muito 

enganados!”. 

 
28 Um dos mestres da Torah se aproximou e ouviu o debate. Notando que 

Yeshua lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhe: “Qual é a mitzvah mais 

importante?”. 29 Yeshua respondeu: “A mais importante é: 
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‘Sh’ma Yisra’el , ADONAI Eloheinu, ADONAI echad [Ouve, ó 

Yisra’el, o SENHOR, nosso Deus, o SENHOR é um], 30 e você deve 

amar ADONAI, seu Deus, de todo o coração, de toda a alma, de 

todo o entendimento e com toda a força’. 

 
31 A segunda é esta: 

 

‘Ame o próximo como a si mesmo’. 

 

Não existe mitzvah maior que estas”. 32 O mestre da Torah lhe disse: “Muito 

bem respondido, Rabbi. Você falou a verdade quando disse que Deus é único, que 

não existe outro além dele 33 e que amá-lo de todo o coração, de todo o 

entendimento e com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, é mais 

importante que todas as ofertas queimadas e sacrifícios”. 34 Ao ver Yeshua que ele 

havia respondido com perspicácia, disse-lhe: “Você não está longe do Reino de 

Deus”. Depois disso, ninguém mais ousou lhe propor outra she’ilah. 

 
35 Quando Yeshua estava ensinando no pátio do templo, perguntou: “Como 

podem os mestres da Torah dizer que o Messias é o Filho de David? 36 O próprio 

David, inspirado pelo Ruach HaKodesh, disse: 

 

‘ADONAI disse a meu Senhor: 

“Sente-se à minha direita até que eu ponha 

seus inimigos debaixo de seus pés’. 

 
37 O próprio David o chama ‘Senhor’; portanto, como ele pode ser seu filho?”. 

 

A grande multidão o ouvia com entusiasmo. 38 Ao ensinar, Yeshua dizia: 

“Cuidado com os mestres da Torah, que gostam de andar com mantos e de ser 

tratados com deferência nas praças dos mercados; 39 eles gostam de ter os 

melhores lugares nas sinagogas e de receber os lugares de honra nos banquetes, 40 

de espoliar as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. A punição 

deles será a pior!”. 

 
41 Então Yeshua se sentou em frente ao tesouro do templo e observou a 

multidão que depositava dinheiro nas caixas de ofertas. Muitas pessoas ricas 

depositavam grandes quantias, 42 mas uma viúva pobre se aproximou e colocou 
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duas moedas de pequeno valor. 43 Ele chamou os talmidim e lhes disse: “Afirmo-

lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais que a doação de todos 

os outros. 44 Pois todos eles, de suas posses, contribuíram com uma quantia que 

puderam poupar facilmente; mas ela, de sua pobreza, deu tudo o que tinha para 

viver”. 

 

Marcos capítulo 13 

 
1 Quando Yeshua saiu do templo, um dos talmidim lhe disse: “Veja, Rabbi 

Que pedras enormes! Que construções magníficas!’. 2 “Você vê todas estas grandes 

construções?”, Yeshua lhe disse. “Elas serão totalmente destruídas — nenhuma de 

suas pedras ficará em pé!”. 

 
3 Enquanto ele se assentava no monte das Oliveiras, do lado oposto, Kefa, 

Ya’akov, Yochanan e André lhe perguntaram em particular: 4 “Diga-nos: quando 

essas coisas acontecerão? E que sinal haverá de que essas coisas estão para 

ocorrer?”. 

 
5 Yeshua começou a dizer-lhes: “Cuidado! Não deixem que ninguém os 

engane! 6 Muitos virão em meu nome, dizendo: ‘Sou eu!’ e enganarão muitas 

pessoas. 7 Quando vocês ouvirem o barulho de guerras por perto e notícias de 

guerras em lugares distantes, não fiquem com medo. Essas coisas têm de 

acontecer, mas o fim ainda está por vir. 8 Povos lutarão entre si, e nações 

guerrearão umas contra as outras, haverá terremotos em diversos lugares e fome; 

entretanto, isso é só o começo das dores de parto. 

 
9 “Quanto a vocês, cuidem de si mesmos! Eles os entregarão aos Sanhedrins 

locais, vocês serão espancados nas sinagogas, e por minha causa serão levados 

diante de governadores e reis como testemunhas para eles. 10 Com efeito, as boas-

novas devem ser anunciadas a todos os goyim. 11 Quando, porém, eles os 

prenderem e levarem a juízo, não se preocupem antecipadamente com o que dizer. 

Em vez disso, digam tudo o que lhes for dado quando o tempo vier, porque não 

serão vocês falando, mas o Ruach HaKodesh. 12 Um irmão entregará o outro à 

morte, e o pai, a seu filho; filhos se voltarão contra os pais e os entregarão à morte; 
13 todos odiarão vocês por minha causa. Mas quem suportar até o fim será 

libertado. 

 



As boas-novas contadas por Marcos NTJ 
 

 
27 | M a r c o s - N T J  

 

14 “Quando virem a abominação devastadora em pé onde não deveria 

estar” (que o leitor entenda a alusão), “será o tempo de quem se encontrar em 

Y’hudah fugir para as montanhas. 15 Se alguém estiver no telhado, não deverá 

descer e entrar em casa para pegar seus pertences; 16 se alguém estiver no campo, 

não deverá voltar para buscar seu casaco. 17 Que tempo terrível será para as 

grávidas e as lactantes! 18 Orem para que ele não aconteça no inverno. 19 Esse 

tempo será pior que todas as eras desde o princípio, quando Deus criou o 

Universo, até agora; e nunca mais haverá nada semelhante a ele. 20 Se Deus 

não tivesse limitado sua duração, ninguém sobreviveria; mas, por causa dos 

eleitos, aqueles a quem ele escolheu, ele lhe impôs limite. 

 
21 “Naquele tempo, se alguém lhes disser: ‘Vejam, aqui está o Messias!’ ou: 

‘Vejam, ele está ali!’ — não creiam nessa pessoa! 22 Surgirão falsos messias e falsos 

profetas realizando sinais e maravilhas com o propósito de, se possível, 

desencaminhar os eleitos. 23 Entretanto, vocês devem vigiar! Já lhes disse tudo de 

antemão! 24 Naqueles dias, depois do aperto, 

 
25  o sol escurecerá, 

a lua cessará de brilhar, 

as estrelas cairão do céu 

e os poderes celestiais serão abalados. 

 
26 Então eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e 

glória. 27 Ele enviará seus anjos e reunirá seu povo eleito dos quatro ventos, dos 

confins da terra aos confins do céu. 

 
28 “Que a figueira nos ensine sua lição: quando os ramos começam a brotar e 

surgem folhas, vocês sabem que o verão está próximo. 29 Do mesmo modo, quando 

virem todas estas coisas acontecendo, saibam que o tempo está próximo, à porta. 
30 Sim, digo-lhes que estas pessoas com certeza não morrerão antes de todas essas 

coisas acontecerem. 31 Céu e terra passarão, mas minhas palavras certamente não 

passarão. 32 Entretanto, ninguém sabe quando esse dia e essa hora chegarão, nem 

os anjos no céu, nem o Filho, apenas o Pai. 33 Fiquem alertas! Mantenham a guarda 

porque vocês não sabem quando o dia virá. 

 
34 “Ele é como um homem que viaja para longe de casa, distribui 

responsabilidades entre seus servos e diz ao porteiro para permanecer alerta. 35 

Fiquem alertas! Vocês não sabem quando o dono da casa voltará, 36 quer ao 
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anoitecer, quer à meia-noite, ao cantar do galo ou ao amanhecer — vocês não 

querem que ele venha repentinamente e os encontre dormindo! 37 O que falo a 

vocês, digo a todos: fiquem alertas!”. 

 

Marcos capítulo 14 

 
1 Dois dias antes de Pesach (isto é, a festa da matzah), os principais kohanim 

e os mestres da Torah tentavam encontrar uma forma escusa de prender Yeshua e 

matá-lo, 2 porque disseram: “Não durante a festa, para que as pessoas não se 

amotinem”. 

 
3 Enquanto Yeshua estava comendo em Beit-Anyah, na casa de Shim’on (um 

homem que tivera tzara’at), uma mulher se aproximou com um frasco de perfume 

de alabastro, óleo puro de nardo, muito caro, rompeu o frasco e derramou o 

perfume sobre sua cabeça. 4 Porém, alguns dos presentes disseram entre si com 

raiva: “Por que este desperdício de perfume? 5 Ele poderia ser vendido pelo valor 

do salário de um ano e dado aos pobres!”. E a repreenderam. 6 Yeshua, porém, lhes 

disse: “Deixem-na. Por que vocês se incomodam com ela? Ela fez algo maravilhoso 

por mim. 7 Os pobres, vocês sempre os terão consigo e, sempre que o desejarem, 

poderão ajudá-los. Mas, a mim, vocês nem sempre terão. 8 O que ela podia fazer, 

fez. Derramou perfume sobre meu corpo, preparando-o antecipadamente para o 

sepultamento. 9 Eu lhes digo que todas as vezes que estas boas-novas forem 

anunciadas, no mundo todo, o que ela fez será contado em sua memória”. 

 
10 Então Y’hudah de K’riot, um dos Doze, foi aos principais kohanim a fim de 

lhes entregar Yeshua. 11 Eles ficaram contentes ao ouvir isso e prometeram lhe dar 

dinheiro. Ele começou a procurar uma boa oportunidade para trair Yeshua. 

 
12 No primeiro dia de matzah, quando o cordeiro de Pesach era sacrificado, 

os talmidim de Yeshua lhe perguntaram: “Aonde você quer que vamos e 

preparemos o seder?”. 13 Ele enviou dois talmidim com as seguintes instruções: 

“Vão à cidade, e um homem carregando um pote de água virá ao encontro de 

vocês. Sigam-no, 14 e na casa em que ele entrar digam que o Rabbi pergunta: ‘Onde 

é a sala de hóspedes, preparada para mim, onde posso comer a refeição de Pesach 

com meus talmidim?. 15 Ele lhes mostrará um grande quarto no andar superior da 

casa, mobiliado e pronto. Façam os preparativos ali”. 16 Os talmidim saíram, 

chegaram à cidade e encontraram tudo como ele lhes dissera; e prepararam o 

seder. 
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17 Quando anoiteceu, Yeshua chegou com os Doze. 18 Enquanto estavam 

reclinados, comendo, Yeshua disse: “Eu lhes digo que um de vocês me trairá”. 19 

Eles ficaram muito abalados e começaram a lhe perguntar, um após o outro: “Você 

não acha que sou eu, acha?”. 20 “É um dos Doze”, ele lhes disse, “alguém que 

mergulha a matzah no prato comigo. 21 Pois o Filho do Homem morrerá como o 

Tanakh diz que vai acontecer; mas ai do homem por quem o Filho do Homem será 

traído! Seria melhor para ele nunca ter nascido!”. 

 
22 Enquanto estavam comendo, Yeshua pegou um pedaço de matzah, disse a 

b’rakhah, partiu-a, deu a eles e disse: “Peguem. Este é o meu corpo”. 23 Ele também 

pegou um copo de vinho, disse a b’rakhah e o deu a eles; e todos eles beberam. 24 E 

lhes disse: “Este é o meu sangue que confirma a Nova Aliança, meu sangue 

derramado a favor de muitas pessoas. 25 Eu lhes digo que não beberei deste ‘fruto 

da videira’ novamente até o dia em que tomarei o vinho novo no Reino de Deus”. 

 
26 Depois de cantar o Hallel, partiram em direção ao monte das Oliveiras. 27 

Yeshua lhes disse: “Todos vocês perderão a fé em mim, porque o Tanakh diz: 

 

‘Ferirei mortalmente o pastor, 

e as ovelhas serão dispersadas’.” 

 
28 Mas, depois de eu ter sido ressuscitado, irei à frente de vocês para a Galil”. 

29 Kefa lhe disse: “Ainda que todos os outros percam a fé em você, eu não o farei”. 
30 Yeshua respondeu: “Eu lhe digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante 

duas vezes, você me negará três vezes!”. 31 Kefa, porém, continuou insistindo: 

“Ainda que eu tenha de morrer com você, nunca o negarei!”. E todos eles disseram 

o mesmo. 

 
32 Eles foram para o lugar chamado Gat Sh’manim, e Yeshua disse aos 

talmidim: “Sentem-se aqui enquanto oro”. 33 Ele levou consigo Kefa, Ya’akov e 

Yochanan. Grande tristeza e angústia caíram sobre ele, 34 lhes disse: “Meu coração 

está tão cheio de tristeza que poderia morrer! Fiquem aqui e permaneçam 

acordados”. 35 Indo um pouco adiante, ele caiu ao chão e orou para que, se possível, 

a hora fosse afastada dele: 36 “Abba!” (isto é, “querido Pai”) “Todas as coisas são 

possíveis para ti. Afasta de mim este cálice! Contudo, não seja o que eu quero, mas 

o que tu desejas”. 37 Ele chegou e os encontrou dormindo; e disse a Kefa: “Shim’on, 

você está com sono? Não pôde ficar acordado nem por uma hora? 38 Acorde e ore 
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para que você não seja testado — o espírito, de fato, está animado, mas a natureza 

humana é fraca”. 

 
39 Outra vez, ele foi e orou, dizendo as mesmas palavras. 40 Novamente 

chegou e os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam muito pesados. Eles, 

não sabiam o que lhe responder. 

 
41 Na terceira vez, ele chegou e lhes disse: “Agora, continuem dormindo, 

descansem... É suficiente! A hora chegou! Vejam: o Filho do Homem será entregue 

nas mãos de pecadores! 42 Levantem-se, vamos! Aí vem meu traidor!”. 

 
43 Enquanto Yeshua estava falando, Y’hudah (um dos Doze) se aproximou, e 

com ele estava uma multidão portando espadas e varas, da parte dos principais 

kohanim, dos mestres da Torah e dos anciãos. 44 O traidor combinou com eles um 

sinal: “O homem a quem eu beijar é quem vocês querem. Agarrem-no e o levem 

sob guarda”. 45 Ao chegar, dirigiu-se de imediato a Yeshua, dizendo: “Rabbi!”, e o 

beijou. 46 Então eles agarraram Yeshua e o prenderam; 47 mas uma das pessoas 

que estava por perto puxou a espada e feriu o escravo do kohen hagadol, 

decepando sua orelha. 

 
48 Yeshua disse a eles: “Então vocês vieram me buscar com espadas e varas, 

do jeito que fazem com o líder de uma rebelião? 49 Todos os dias, estive com vocês 

no pátio do templo, ensinando, e não me prenderam! Mas que o Tanakh seja 

cumprido!”. 50 E todos os talmidim o abandonaram e fugiram. 51 Havia um jovem 

que o queria seguir, mas ele vestia apenas um camisão de dormir. Quando 

tentaram prendê-lo, 52 ele se desvencilhou do camisão de dormir e fugiu nu. 

 
53 Eles levaram Yeshua ao kohen hagadol, com ele estavam reunidos todos 

os principais kohanim, anciãos e mestres da Torah. 54 Kefa o seguiu, a distância, até 

o pátio do kohen hagadol, onde ele se sentou com os guardas e se aqueceu junto ao 

fogo. 

 
55 Os principais kohanim e todo o Sanhedrin tentavam encontrar alguma 

evidência contra Yeshua, para que pudessem condená-lo à morte, mas não 

encontravam nada. 56 Pois muitas pessoas deram falso testemunho contra ele, mas 

os testemunhos eram incoerentes. 57 Alguns se levantaram e deram este falso 

testemunho: 58 “Nós o ouvimos dizer: ‘Destruirei este templo feito por mãos 



As boas-novas contadas por Marcos NTJ 
 

 
31 | M a r c o s - N T J  

 

humanas e, em três dias, construirei outro, não feito por mãos de homens’”. 59 

Mesmo assim, o testemunho deles era incoerente. 

 
60 O kohen hagadol se levantou diante deles e perguntou a Yeshua: “Você 

não tem nada a dizer a respeito das acusações feitas por estes homens?”. 61 Mas 

Yeshua permaneceu calado e nada respondeu. Outra vez, o kohen hagadol lhe 

perguntou: “Você é o Mashiach, Ben-HaM’vorakh?”. 62 “Eu sou”, respondeu Yeshua. 

“Além disso, vocês verão o Filho do Homem sentado à direita de HaG’vu-rah e 

vindo com as nuvens do céu”. 63 Com isso, o kohen hagadol rasgou suas roupas e 

disse: “Por que precisamos de mais testemunhas? 64 Vocês o ouviram blasfemar! 

Qual é sua decisão?”. E todos eles o declararam culpado e réu e merecedor da pena 

de morte. 

 
65 Então alguns começaram a cuspir nele. Depois de vendar-lhe os olhos, 

começaram a golpeá-lo com os punhos e a dizer: “Vamos ver se você profetiza!”. 

Assim que os guardas o levaram, também o espancaram. 

 
66 Enquanto isso, Kefa estava no pátio, abaixo. Uma das empregadas do 

kohen hagadol 67 viu Kefa tentando se aquecer, olhou para ele e disse: “Você estava 

com o homem de Natzeret, Yeshua!”. 68 Mas ele negou, dizendo: “Não tenho a 

menor ideia do que você está falando!”. Ele saiu para a parte da frente da casa, e o 

galo cantou. 69 A moça o viu lá e começou a dizer aos que estavam por perto: “Esse 

aí é um deles”. 70 Ele negou outra vez. Um pouco depois, as pessoas que estavam 

por ali disseram a Kefa: “Você deve ser um deles, porque é da Galil”. 71 Ele começou 

a lançar uma maldição sobre si ao jurar: “Não conheço esse homem de quem vocês 

estão me falando!” — 72 E imediatamente o galo cantou pela segunda vez. Então 

Kefa se lembrou do que Yeshua lhe dissera: “Antes que o galo cante duas vezes, 

você me negará três vezes”. E lançando--se ao chão, chorou. 

 

Marcos capítulo 15 

 
1 De manhã bem cedo, os principais kohanim se reuniram com os anciãos, os 

mestres da Torah e todo o Sanhedrin. Eles acorrentaram Yeshua, levaram-no e o 

entregaram a Pilatos. 2 Pilatos lhe fez a seguinte pergunta: “Você é o rei dos 

judeus?”. Yeshua lhe respondeu: “As palavras são suas”. 3 Os principais kohanim 

começaram a fazer acusações contra ele, 4 e Pilatos lhe perguntou outra vez: “Você 

não vai responder? Veja quantas acusações eles estão fazendo contra você!”. 5 Mas 

Yeshua não respondeu mais nada, para o espanto de Pilatos. 
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6 Durante a festa, Pilatos costumava libertar um dos presos, a pedido da 

multidão. 7 Havia um homem chamado Bar-Abba, preso com os rebeldes que 

haviam cometido assassinato durante uma rebelião. 8 Quando a multidão chegou e 

começou a pedir a Pilatos que fizesse o que era de costume, 9 ele lhes perguntou: 

“Quem vocês querem que eu solte: ‘o rei dos judeus’?”. 10 Era evidente para ele que 

os principais kohanim lhe haviam entregado Yeshua por inveja. 11 Mas os 

principais kohanim incitaram a multidão para pedir a libertação de Bar-Abba no 

lugar de Yeshua. 12 Pilatos lhes disse outra vez: “Então o que devo fazer com o 

homem que vocês chamam rei dos judeus?”. 13 Eles gritaram em resposta: 

“Execute-o em uma estaca!”. 14 Ele perguntou: “Por quê? Que crime ele cometeu?”. 

Mas eles gritavam: “Execute-o em uma estaca!”. 15 Pilatos, desejando agradar a 

multidão, libertou Bar-Abba, mandou açoitar Yeshua e o entregou para ser 

executado em uma estaca. 

 
16 Os soldados o levaram para dentro do palácio (isto é, as dependências do 

quartel-general) e chamaram todo o batalhão. 17 Eles o vestiram de púrpura e 

fizeram uma coroa de espinhos, que colocaram nele. 18 E começaram a saudá-lo: 

“Viva o rei dos judeus!”. 19 Batiam na cabeça dele com uma vara, cuspiam nele e se 

ajoelhavam diante dele como se o adorassem. 20 Quando acabaram de ridicularizá-

lo, tiraram dele a capa púrpura, vestiram-no com suas roupas e o levaram embora 

para ser pregado na estaca de execução. 

 
21 Certo homem de Cirene, Shim’on, pai de Alexandre e Rufo, passava por ali, 

chegando do campo; ele foi obrigado a carregar a estaca. 22 Levaram Yeshua ao 

lugar chamado Gulgolta (que significa “lugar da caveira”) 23 e lhe deram vinho 

misturado com mirra, mas ele não aceitou. 24 Então o pregaram na estaca de 

execução; e dividiram as roupas de Yeshua entre si, jogando dados para 

determinar com o que cada homem ficaria. 25 Eram nove horas da manhã quando o 

pregaram na estaca. 26 Acima de sua cabeça, estava escrito o registro da acusação 

feita contra ele, onde se lia: 

 

O REI DOS JUDEUS 

 
27 Executaram junto com ele dois ladrões, um à sua direita e outro à sua 

esquerda. [28] 29 Pessoas que passavam por ali lançavam insultos, balançando a 

cabeça e dizendo: “Então você é capaz de destruir o templo e reconstruí-lo em três 

dias? 30 Salve-se e desça dessa estaca!”. 31 Da mesma forma, os principais kohanim 
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e os mestres da Torah zombavam dele, dizendo uns ao outros: “Ele salvou outras 

pessoas, mas não é capaz de salvar a si mesmo!”, 32 e: “Ele é o Messias, não é? O rei 

de Yisra’el? Que ele desça da estaca! Se nós o virmos fazer isso, creremos nele!”. 

Até os homens que estavam sendo executados com ele também o insultavam. 

 
33 Ao meio-dia, trevas cobriram toda a Terra até as três horas da tarde. 34 

Por volta dessa hora, Yeshua gritou: “Elohi! Elohi! L’mah sh’vaktani?” (que 

significa: “Meu Deus! Meu Deus! Por que me abandonaste?”). 35 Quando 

algumas pessoas que estavam por ali ouviram isso, disseram: “Vejam! Ele está 

chamando Eliyahu!”. 36 Alguém correu, mergulhou uma esponja em vinagre, 

colocou-a em uma vara e a deu a Yeshua para beber. “Espere!”, ele disse, 

“vejamos se Eliyahu vem tirá-lo daí”. 37 Mas Yeshua gritou fortemente e entregou o 

espírito. 38 E a parokhet do templo foi rasgada em duas partes, de cima a baixo. 39 

Quando o oficial romano, que estava olhando para Yeshua, percebeu que ele 

entregou o espírito, disse: “Este homem era mesmo um filho de Deus!”. 

 
40 Algumas mulheres estavam observando de longe; entre elas, estavam 

Miryam de Magdalah, Miryam, mãe do Ya’akov mais jovem, Yosi e Shlomit. 41 Essas 

mulheres haviam seguido Yeshua e o ajudaram enquanto estava na Galil. Estavam 

ali muitas outras mulheres que haviam subido com ele a Yerushalayim. 

 
42 Pelo fato de ser o dia da preparação (isto é, o dia anterior ao shabbat), e o 

pôr-do-sol se aproximava, 43 Yosef de Ramatayim, um membro proeminente do 

Sanhedrin, que também esperava o Reino de Deus, dirigiu-se corajosamente a 

Pilatos e pediu o corpo de Yeshua. 44 Pilatos ficou surpreso ao ouvir que ele já 

tinha morrido, chamou o oficial e lhe perguntou se Yeshua estava morto fazia 

algum tempo. 45 Depois de ter recebido a confirmação de seu oficial de que Yeshua 

estava morto, entregou o corpo a Yosef. 46 Yosef comprou um lençol de linho e, 

depois de descer o corpo de Yeshua, envolveu-o no lençol, colocou-o em um 

túmulo cavado na rocha, e fez rolar uma pedra sobre a entrada do túmulo. 47 

Miryam de Magdalah e Miryam, mãe de Yosi, viram onde ele foi colocado. 

 

Marcos capítulo 16 

 
1 Quando terminou o shabbat, Miryam de Magdalah, Miryam, mãe de 

Ya’akov, e Shlomit compraram especiarias para ungir Yeshua. 2 No domingo bem 

cedo, depois que o sol nasceu, elas foram ao túmulo, 3 perguntando umas às 

outras: “Quem tirará para nós a pedra da entrada do túmulo?”. 4 Então elas 
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olharam e viram que a pedra, apesar de ser muito grande, já havia sido removida. 5 

Entrando no túmulo, viram um jovem vestido de roupas brancas assentado à 

direita, e ficaram amedrontadas. 6 Mas disse ele: “Não fiquem tão surpresas! Vocês 

estão procurando por Yeshua de Natzeret, que foi executado em uma estaca. Ele 

ressuscitou; não está aqui! Vejam o lugar onde o haviam posto. 7 Vão e digam aos 

talmidim, especialmente a Kefa, que ele vai para a Galil antes deles. Lá vocês o 

verão, como ele lhes disse”. 8 Tremendo, assustadas, elas saíram e fugiram do 

túmulo. E não disseram nada a ninguém, porque estavam com medo. 

 
9 Quando Yeshua ressuscitou, na madrugada do domingo, apareceu em 

primeiro lugar a Miryam de Magdalah, de quem expulsou sete demónios. 10 Ela foi 

contar aos que tinham estado com ele, porque estavam chorando e lamentando. 11 

No entanto, quando ouviram que Yeshua estava vivo e que ela o vira, não 

conseguiram acreditar. 

 
12 Depois disso, Yeshua apareceu em outra forma a dois deles, enquanto 

caminhavam em direção ao campo. 13 Eles foram e contaram aos outros, que 

também não acreditaram neles. 

 
14 Mais tarde, Yeshua apareceu aos Onze enquanto estavam comendo, e os 

repreendeu pela falta de confiança e de sensibilidade espiritual, por não terem 

crido em quem lhes disse tê-lo visto depois de ressurrecto. 15 E disse: “Vão pelo 

mundo todo, anunciem as boas-novas a toda a criação. 16 Quem confiar e for 

imerso será salvo, mas quem não confiar será condenado. 17 E estes sinais 

acompanharão os que confiarem: em meu nome expulsarão demônios, falarão 

novas línguas, 18 não serão afetados se pegarem em serpentes ou beberem veneno, 

e curarão doentes impondo as mãos sobre eles”. 

 
19 Depois de lhes ter falado, o Senhor Yeshua foi elevado ao céu e se sentou 

à direita de Deus.” 20 E eles partiram e anunciaram as boas-novas em todos os 

lugares, e o Senhor cooperava com eles, confirmando a mensagem com os sinais 

que a acompanhavam. 

____________________ 
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