
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Casa ds Pobres 

 Jo 12,1-11 

                                               

                                                             

 

Introdução 

Betânia casa dos pobres  

Jantar em honra de Jesus 

Betânia: ela se passa dentro, na 

intimidade de uma casa 

acolhedora, enquanto do lado 

de fora a multidão e as 

autoridades estão ocupadas na 

busca a Jesus (cf. 11, 45-48). 

 

 Estrutura do texto 

1-2 Seis dias: Para João, a 
páscoa coincidia naquele ano 
com um shabat, e Jesus seria 
morto na vésperas (Ver 
18,28; 19,14-42).  

,3-4 Maria: Mt, 26,27 e Mc 
14,3 não dizem seu nome. 
Um perfume, em grego 
Myrion: não confundi com 
smyrna”mirra.”  Os perfumes 
são caros, geralmente feito à 
base de goma resinosa 

Uma libra: A libra grega, 
como a Libra Romana, 
representava um peso de 
327,5g. 

De Nardo: em grego Nardos, 
Nérd em hebraico: perfume 
muito apreciado em todo 
Oriente, inclusive na Pérsia e 
na Índia.   

 IEHOUDA= Judas: Ver 6,71. 
Aquele que iria entregá-lo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professor: Shigeyuki Nakanose 

Alunos: Reinaldo Paraíso da Rocha 

Tiago Marques de Oliveira  

     Jo 12, 1-11  

5-8 

5- Trezentos denários Mc 14,5 
fala de mais de trezentos 
denários. Correspondendo o 
denário ao salário diário de um 
trabalhador (Mt,20, 2; Jo 6,7; Mc 
6,37), O perfume derramado 
representava mais ou menos dez 
meses de trabalho. Ele exprime 
sua indignação lembrando não 
as necessidades em dinheiro da 
nova comunidade,  mas, a 
caridade devida aos pobres. 

 

6-  Judas é chamado de ladrão. 

 

7- Jesus parece aceitar a 
prodigalidade de Miriâm 
prevendo-se o seu fim próximo.  

8- Ver Mt 26,11; Mc 14,7. 

Citação implícita do Dt 15,11. 

Persistência do mal moral: 

Faltas, carências, erros da 

humanidade.  

9-11 

9- A grande multidão:  Ver 11,55.  

Seis dias antes de pèssah,  

Jerusalém é invadida pela multidão 

dos peregrinos vindos não apenas 

do país, mas da diáspora, 

arrastando numerosos viajantes de 

origem pagã,  atraídos pelo 

esplendor do templo de Herodes e o 

fausto da liturgia e das festividades 

de uma grande cidade que está, 

então,  no apogeu de sua glória.  

10-11 A análise de João vai ao fundo 

da questão. Um dos motivos, mais 

certos da oposição dos sacerdotes 

ao nascimento de um movimento 

novo encontra-se no inevitável 

enfraquecimento subsequente de 

seu poder e de sua influência no 

país. Sejam Saduceus, Fariseus ou 

escribas, os homens do poder estão 

perfeitamente convencidos de que 

a salvação de Israel depende deles 

próprios, em uma hora 

particularmente trágica para o país 

e para o povo. Daí a violência de sua 

reação, que não hesita em cogitar 

um duplo assassinato. 

 


