
A UNÇÃO DE BETÂNIA 

(Jo 12, 1-11)

Modelo para a vida 

comunitária



Introdução

 Betânia = lugar dos amigos de Jesus (cf, 11, 1.5)/ Agora local de
encontro das multidões (Jo12, 9-11);

 O capítulo 12 com duas funções; (Resumir e ligar);

 Os irmãos revelam as caraterísticas da comunidade, (Lázaro=
Discipulado (Intimidade e conduz mais pessoas a Jesus)/Marta
=Pastorais (Serve a mesa) / Maria = reconhecimento das pessoas
para com o amor que Jesus nos ama.

 Censura a Judas, como oposição ao amor de Jesus depositado a
comunidade e como caminho a não ser percorrido.



 Segundo Johan konings: “A unção de Jesus em Betânia não é

para João um acontecimento independente, mas está ligada

aos versículos que mencionam a “ida/chegada de Jesus a

Betânia em (Jo, 12,1) e a “ida/ chegada” de muitos judeus a

esse lugar, e também a decisão de matar não só Jesus, mas

também Lázaro, que Jesus ressuscitara dos mortos (Jo 12,- 9-

11).



Estrutura (JO 12,1-11)

(Johan konings) 

A 12, 1-3 – Introdução da narrativa, a ação de Maria,

B 12,4-6 – Reação de Judas, em relação ao unguento

C 12, 7-8 – Avaliação de Jesus, concluindo a cena, (Jesus defende a ação

de Maria em vista de sua sepultura eminente);

D 12, 9-11 – ligam o relato da unção ao contexto amplo da ressurreição

de Lázaro, o qual é nomeado duas vezes.

Obs. Existe um consenso entre os estudiosos em relação a essa estrutura.
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a) ouvi-Lo; 

b) servi-Lo; 

c) oferecer-lhe o melhor; 

d) testemunhar os seus sinais. 



Maria unge os pés de Jesus: O Aroma agradável do perfume (nardo puro, de alto valor) 

completa a alegria do encontro. v. 3. [Cf. Ct 4,10]

A declaração pública de amor feita por Maria, oferecendo o melhor que possuía em 

forma de gratidão a Jesus, incomoda o apóstolo traidor que a censura na presença de 

todos. “Porque não se vendeu este perfume por trezentos denários para dá-los aos 

pobres?”



A unção, em sentido bíblico, representa três funções 

fundamentais: 

[1] A cura: o óleo derramado sobre as feridas para 

amenizar a dor e curar as feridas; [2] Hospitalidade: 

conforme a tradição judaica, a unção com o óleo é 

oferecida aos hóspedes como sinal de reverência e 

acolhida; [3] O mandato: delegar um poder (missão ou 

função) a alguém.

[Cf. Ex 30,25; 31,11; 40,15].



“Zelo hipócrita” de Judas Iscariotes para 

ocultar sua intenção de roubar. 

Jesus censura o apóstolo e demonstra gratidão 

à atitude de Maria. O restante do perfume no 

frasco seria reservado ao sepultamento. Jesus 

vê, neste gesto de maria, uma antecipada 

homenagem ao seu cadáver (humanidade).

Jesus afirma que os pobres sempre estariam 

presentes para serem ajudados, mas Ele 

estava de partida para a Casa do Pai.



A multidão curiosa faz peregrinação à 

casa de Betânia para ver Jesus e 

Lázaro, o “ressuscitado dentre os 

mortos”. 

A Liderança religiosa judaica (chefes 

dos sacerdotes) planeja duplo 

assassinato: matar Jesus e Lázaro para 

eliminar a prova incontestável da 

Divindade e Messianidade do Filho de 

Deus. 

A ressurreição de Lázaro afastou 

muitos judeus da submissão cega aos 

religiosos pelo fato de crerem em 

Jesus.  



Atualização

As mulheres em João tem uma relação especial com Jesus:

 (Jo 4, 1-42) Samaritana, conduz seu povo a Fé... 

 (Jo 11,27) Marta reconheceu em Jesus  o Messias e  filho de 

Deus...

 (Jo 20,1-2. 11-18) Maria de Mágdala como primeira 

testemunha da Ressurreição...

 (Jo 2, 1-11; 19, 25-27) Maria, a mãe de Jesus, mesmo se não 

designada pelo nome, está no inicio e no fim da vida pública 

de Jesus...

 Hoje elas nos faz refletir qual a missão da mulher na igreja...


