1:1 en arch hn o logov kai o logov hn Jo. 1:1 NO Princípio era a Palavra, e a Palavra
prov ton yeon kai yeov hn o logov
estava junto de Deus, e a Palavra era Deus.
1:2 outov hn en arch prov ton yeon

Jo. 1:2 Ele estava no princípio junto de Deus.

1:3 panta di autou egeneto kai cwriv
autou egeneto oude en o gegonen

Jo. 1:3 Todas as coisas foram feitas por ele, e
sem ele, nem mesmo uma coisa que foi feita, se
fez.

1:4 en autw zwh hn kai h zwh hn to fwv
twn anyrwpwn

Jo. 1:4 Nele estava a vida, e a vida era a luz dos
homens.

1:5 kai to fwv en th skotia fainei kai h
skotia auto ou katelaben

Jo. 1:5 E a luz resplandece nas trevas; e as trevas
não a compreenderam.

1:6 egeneto anyrwpov apestalmenov para Jo. 1:6 Houve um homem enviado de Deus, cujo
yeou onoma autw iwannhv
nome era João.
1:7 outov hlyen eiv marturian ina
marturhsh peri tou fwtov ina pantev
pisteuswsin di autou

Jo. 1:7 Este veio por testemunho, para que
testificasse da luz, para que todos cressem por
seu intermédio.

1:8 ouk hn ekeinov to fwv all ina
marturhsh peri tou fwtov

Jo. 1:8 O mesmo, não era a luz, mas foi enviado
para que testificasse da luz.

1:9 hn to fwv to alhyinon o fwtizei panta Jo. 1:9 Ele era a luz verdadeira, que ilumina a
anyrwpon ercomenon eiv ton kosmon
todo homem vindo ao mundo.
1:10 en tw kosmw hn kai o kosmov di
autou egeneto kai o kosmov auton ouk
egnw

Jo. 1:10 Ele estava no mundo, e por ele o mundo
foi feito, e o mundo não o conheceu.

1:11 eiv ta idia hlyen kai oi idioi auton ou Jo. 1:11 Ele veio aos seus próprios, e os seus
parelabon
próprios não o receberam.
1:12 osoi de elabon auton edwken autoiv
exousian tekna yeou genesyai toiv
pisteuousin eiv to onoma autou

Jo. 1:12 Mas a tantos quantos o receberam, lhes
deu autoridade de serem feitos filhos de Deus,
aos que creem no seu nome.

1:13 oi ouk ex aimatwn oude ek yelhmatov
sarkov oude ek yelhmatov androv all ek
yeou egennhyhsan

Jo. 1:13 Os quais não foram gerados de sangues,
nem de vontade de carne, nem de vontade de
varão, mas de Deus.

1:14 kai o logov sarx egeneto kai
eskhnwsen en hmin kai eyeasameya thn
doxan autou doxan wv monogenouv para
patrov plhrhv caritov kai alhyeiav

Jo. 1:14 E a Palavra se fez carne, e habitou entre
nós, (e contemplamos a sua glória, como glória
do unigênito do Pai) cheio de graça e de
verdade.

1:15 iwannhv marturei peri autou kai
kekragen legwn outov hn on eipon o opisw
mou ercomenov emprosyen mou gegonen oti
prwtov mou hn

Jo. 1:15 João testificou a respeito dele, e
clamou, dizendo: Este era aquele, a respeito de
quem eu disse: Aquele que vem após mim, tem
precedência sobre mim, porque ele era primeiro
que eu.

1:16 kai ek tou plhrwmatov autou hmeiv
pantev elabomen kai carin anti caritov

Jo. 1:16 E todos nós recebemos da sua
plenitude, também graça sobre graça.

1:17 oti o nomov dia mwsewv edoyh h cariv Jo. 1:17 Porque a lei foi dada por Moisés; a
kai h alhyeia dia ihsou cristou egeneto
graça e a verdade vieram por Jesus Cristo.
1:18 yeon oudeiv ewraken pwpote o
monogenhv uiov o wn eiv ton kolpon tou

Jo. 1:18 Ninguém nunca viu a Deus; o unigênito
Filho, que está no seio do Pai, esse o declarou.

patrov ekeinov exhghsato
1:19 kai auth estin h marturia tou
iwannou ote apesteilan oi ioudaioi ex
ierosolumwn iereiv kai leuitav ina
erwthswsin auton su tiv ei

Jo. 1:19 E este é o testemunho de João, quando
os judeus enviaram sacerdotes e levitas de
Jerusalém, para que lhe perguntassem: Quem és
tu?

1:20 kai wmologhsen kai ouk hrnhsato
Jo. 1:20 E ele confessou, e não negou; e
kai wmologhsen oti ouk eimi egw o cristov confessou: Eu não sou o Cristo.
1:21 kai hrwthsan auton ti oun hliav ei
Jo. 1:21 E perguntaram-lhe: Que então? És tu
su kai legei ouk eimi o profhthv ei su kai Elias? E ele disse: Não sou. És tu o profeta? E
apekriyh ou
ele respondeu: Não.
1:22 eipon oun autw tiv ei ina apokrisin
dwmen toiv pemqasin hmav ti legeiv peri
seautou

Jo. 1:22 Disseram-lhe pois: Quem és tu? Para
que demos uma reposta aos que nos enviaram:
Que dizes a respeito de ti mesmo?

1:23 efh egw fwnh bowntov en th erhmw
euyunate thn odon kuriou kaywv eipen
hsaiav o profhthv

Jo. 1:23 Ele dizia: Eu sou a voz clamando no
deserto; endireitai o caminho do Senhor, como
disse o profeta Isaías.

1:24 kai oi apestalmenoi hsan ek twn
farisaiwn

Jo. 1:24 E os que haviam sido enviados eram
dos fariseus.

1:25 kai hrwthsan auton kai eipon autw Jo. 1:25 E perguntaram-lhe, e disseram-lhe: Por
ti oun baptizeiv ei su ouk ei o cristov oute que então batizas, se tu não és o Cristo, nem
hliav oute o profhthv
Elias, nem o profeta?
1:26 apekriyh autoiv o iwannhv legwn egw Jo. 1:26 João lhes respondeu, dizendo: Eu batizo
baptizw en udati mesov de umwn esthken
dentro de água; mas em meio a vós está um a
on umeiv ouk oidate
quem vós não conheceis;
1:27 autov estin o opisw mou ercomenov ov Jo. 1:27 Este é aquele que vem após mim, o qual
emprosyen mou gegonen ou egw ouk eimi
é antes de mim, do qual eu não sou digno de
axiov ina lusw autou ton imanta tou
desatar a correia da sua sandália.
upodhmatov
1:28 tauta en bhyabara egeneto peran tou Jo. 1:28 Estas coisas aconteceram em Betábara,
iordanou opou hn iwannhv baptizwn
do outro lado do Jordão, onde João estava
batizando.
1:29 th epaurion blepei o iwannhv ton
Jo. 1:29 No dia seguinte João vê Jesus vindo a
ihsoun ercomenon prov auton kai legei ide ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o
o amnov tou yeou o airwn thn amartian
pecado do mundo.
tou kosmou
1:30 outov estin peri ou egw eipon opisw
mou ercetai anhr ov emprosyen mou
gegonen oti prwtov mou hn

Jo. 1:30 Este é a respeito do qual eu disse: Após
mim vem um varão, que tem precedência sobre
mim, porque ele era primeiro que eu.

1:31 kagw ouk hdein auton all ina
fanerwyh tw israhl dia touto hlyon egw
en tw udati baptizwn

Jo. 1:31 E eu não o conhecia; mas para que fosse
manifesto a Israel, por isso eu vim batizando
dentro da água.

1:32 kai emarturhsen iwannhv legwn oti
teyeamai to pneuma katabainon wsei
peristeran ex ouranou kai emeinen ep
auton

Jo. 1:32 E João testificou, dizendo: Eu vi o
Espírito descendo do céu, como uma pomba, e
repousou sobre ele.

1:33 kagw ouk hdein auton all o pemqav

Jo. 1:33 E eu não o conhecia, mas aquele que

me baptizein en udati ekeinov moi eipen ef
on an idhv to pneuma katabainon kai
menon ep auton outov estin o baptizwn en
pneumati agiw

me enviou a batizar em água, esse me disse:
Sobre aquele que vires o Espírito descendo, e
repousando sobre ele, esse é o que batiza com
Espírito Santo.

1:34 kagw ewraka kai memarturhka oti
outov estin o uiov tou yeou

Jo. 1:34 E eu vi, e tenho testificado que este é o
Filho de Deus.

1:35 th epaurion palin eisthkei o iwannhv Jo. 1:35 No dia seguinte João estava outra vez
kai ek twn mayhtwn autou duo
ali, e dois dos seus discípulos.
1:36 kai embleqav tw ihsou peripatounti
legei ide o amnov tou yeou

Jo. 1:36 E vendo Jesus andando, disse: Eis o
Cordeiro de Deus.

1:37 kai hkousan autou oi duo mayhtai
lalountov kai hkolouyhsan tw ihsou

Jo. 1:37 E os dois discípulos ouviram-no
dizendo, e seguiram Jesus.

1:38 strafeiv de o ihsouv kai yeasamenov
autouv akolouyountav legei autoiv ti
zhteite oi de eipon autw rabbi o legetai
ermhneuomenon didaskale pou meneiv

Jo. 1:38 Mas voltando-se Jesus, e vendo-os
seguindo, disse-lhes: Que buscais? E eles lhe
disseram: Rabi, (que traduzido, quer dizer,
Mestre), onde moras?

1:39 legei autoiv ercesye kai idete hlyon
kai eidon pou menei kai par autw emeinan
thn hmeran ekeinhn wra de hn wv dekath

Jo. 1:39 Disse-lhes ele: Vinde, e vede: Eles
vieram, e viram onde morava, e ficaram com ele
aquele dia. E já era quase a hora décima.

1:40 hn andreav o adelfov simwnov
petrou eiv ek twn duo twn akousantwn
para iwannou kai akolouyhsantwn autw

Jo. 1:40 Era André, o irmão de Simão Pedro, um
dos dois que ouviram aquilo de João, e o haviam
seguido.

1:41 euriskei outov prwtov ton adelfon
ton idion simwna kai legei autw
eurhkamen ton messian o estin
meyermhneuomenon o cristov

Jo. 1:41 Este encontrou primeiro o seu próprio
irmão Simão, e disse-lhe: Achamos o Messias,
que é traduzido o Cristo.

1:42 kai hgagen auton prov ton ihsoun
embleqav de autw o ihsouv eipen su ei
simwn o uiov iwna su klhyhsh khfav o
ermhneuetai petrov

Jo. 1:42 E levou-o a Jesus. E olhando Jesus para
ele, disse: Tu és Simão, o filho de Jonas; tu serás
chamado Cefas, que se interpreta, Pedro.

1:43 th epaurion hyelhsen o ihsouv
exelyein eiv thn galilaian kai euriskei
filippon kai legei autw akolouyei moi

Jo. 1:43 No dia seguinte quis Jesus ir à Galileia,
e achou Filipe, e disse-lhe: Segue-me.

1:44 hn de o filippov apo bhysaida ek thv Jo. 1:44 E era Filipe de Betsaida, da cidade de
polewv andreou kai petrou
André e Pedro.
1:45 euriskei filippov ton nayanahl kai
legei autw on egraqen mwshv en tw nomw
kai oi profhtai eurhkamen ihsoun ton uion
tou iwshf ton apo nazarey

Jo. 1:45 Filipe encontrou a Natanael, e disse-lhe:
Temos achado aquele de quem escreveram,
Moisés na lei, e os profetas: Jesus de Nazaré, o
filho de José.

1:46 kai eipen autw nayanahl ek nazarey
dunatai ti agayon einai legei autw
filippov ercou kai ide

Jo. 1:46 E disse-lhe Natanael: Pode haver
alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe:
Vem, e vê.

1:47 eiden o ihsouv ton nayanahl
ercomenon prov auton kai legei peri autou
ide alhywv israhlithv en w dolov ouk
estin

Jo. 1:47 Jesus viu Natanael vindo em direção a
si, e disse a respeito dele: Eis aqui
verdadeiramente um israelita, em quem não há
engano.

1:48 legei autw nayanahl poyen me
ginwskeiv apekriyh o ihsouv kai eipen
autw pro tou se filippon fwnhsai onta
upo thn sukhn eidon se

Jo. 1:48 Disse-lhe Natanael: De onde tu me
conheces? Respondeu Jesus, e disse-lhe: Antes
de Filipe te chamar, estando tu debaixo da
figueira, eu te vi.

1:49 apekriyh nayanahl kai legei autw
rabbi su ei o uiov tou yeou su ei o
basileuv tou israhl

Jo. 1:49 Respondeu Natanael, e disse-lhe: Rabi,
tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel.

1:50 apekriyh ihsouv kai eipen autw oti
eipon soi eidon se upokatw thv sukhv
pisteueiv meizw toutwn oqei

Jo. 1:50 Respondeu Jesus, e disse-lhe: Porque eu
te disse: Debaixo da figueira te vi, tu crês?
Verás coisas maiores que estas;

1:51 kai legei autw amhn amhn legw umin
ap arti oqesye ton ouranon anewgota kai
touv aggelouv tou yeou anabainontav kai
katabainontav epi ton uion tou anyrwpou

Jo. 1:51 E disse-lhe: Em verdade, em verdade
vos digo: Desde agora em diante vereis o céu
aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo
sobre o Filho do homem.

2:1 kai th hmera th trith gamov egeneto en Jo. 2:1 E ao terceiro dia, houve uma festa de
kana thv galilaiav kai hn h mhthr tou
casamento em Caná da Galileia, e a mãe de
ihsou ekei
Jesus estava ali.
2:2 eklhyh de kai o ihsouv kai oi mayhtai
autou eiv ton gamon

Jo. 2:2 E também Jesus foi convidado para as
bodas, e os seus discípulos.

2:3 kai usterhsantov oinou legei h mhthr
tou ihsou prov auton oinon ouk ecousin

Jo. 2:3 E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe
disse: Eles não têm vinho.

2:4 legei auth o ihsouv ti emoi kai soi
gunai oupw hkei h wra mou

Jo. 2:4 Disse-lhe Jesus: Que tenho eu contigo,
mulher? Ainda não é vinda a minha hora.

2:5 legei h mhthr autou toiv diakonoiv o ti Jo. 2:5 Disse a sua mãe aos servidores: Fazei
an legh umin poihsate
tudo quanto ele vos disser.
2:6 hsan de ekei udriai liyinai ex keimenai
kata ton kayarismon twn ioudaiwn
cwrousai ana metrhtav duo h treiv

Jo. 2:6 E estavam ali postas seis talhas de pedra,
conforme a purificação dos judeus, cada uma
cabendo duas ou três metretas.

2:7 legei autoiv o ihsouv gemisate tav
Jo. 2:7 Disse-lhes Jesus: Enchei estas talhas com
udriav udatov kai egemisan autav ewv anw água. E encheram-nas até em cima.
2:8 kai legei autoiv antlhsate nun kai
ferete tw arcitriklinw kai hnegkan

Jo. 2:8 E disse-lhes: Agora tirai, e levai ao
mestre-sala. E levaram.

2:9 wv de egeusato o arcitriklinov to
udwr oinon gegenhmenon kai ouk hdei poyen
estin oi de diakonoi hdeisan oi hntlhkotev
to udwr fwnei ton numfion o
arcitriklinov

Jo. 2:9 E quando o mestre-sala provou a água,
feita vinho (e não sabia de onde era, porém os
servidores, que haviam tirado a água, sabiam) o
Mestre-sala chamou o noivo;

2:10 kai legei autw pav anyrwpov prwton
ton kalon oinon tiyhsin kai otan
meyusywsin tote ton elassw su tethrhkav
ton kalon oinon ewv arti

Jo. 2:10 E disse-lhe: Todo homem põe primeiro
o bom vinho, e quando tiverem bebido bem, põe
então o inferior; mas tu guardaste o bom vinho
até agora.

2:11 tauthn epoihsen thn archn twn
shmeiwn o ihsouv en kana thv galilaiav
kai efanerwsen thn doxan autou kai
episteusan eiv auton oi mayhtai autou

Jo. 2:11 Este, o princípio dos sinais, Jesus fez
em Caná de Galileia, e manifestou a sua glória;
e os seus discípulos creram nele.

2:12 meta touto katebh eiv kapernaoum

Jo. 2:12 Depois disto desceu a Cafarnaum, ele e

autov kai h mhthr autou kai oi adelfoi
autou kai oi mayhtai autou kai ekei
emeinan ou pollav hmerav

a sua mãe, e os seus irmãos, e os seus discípulos,
e ficaram ali não muitos dias.

2:13 kai egguv hn to pasca twn ioudaiwn
kai anebh eiv ierosoluma o ihsouv

Jo. 2:13 E estava próxima a páscoa dos judeus, e
subiu Jesus a Jerusalém.

2:14 kai euren en tw ierw touv pwlountav Jo. 2:14 E achou no templo os que estavam
boav kai probata kai peristerav kai touv vendendo bois e ovelhas, e pombas, e os
kermatistav kayhmenouv
cambistas assentados.
2:15 kai poihsav fragellion ek scoiniwn
pantav exebalen ek tou ierou ta te
probata kai touv boav kai twn
kollubistwn execeen to kerma kai tav
trapezav anestreqen

Jo. 2:15 E tendo feito um açoite de cordéis,
lançou todos para fora do templo, e também as
ovelhas e os bois; e espalhou o dinheiro dos
cambistas, e virou as mesas.

2:16 kai toiv tav peristerav pwlousin
eipen arate tauta enteuyen mh poieite ton
oikon tou patrov mou oikon emporiou

Jo. 2:16 E disse aos que estavam vendendo as
pombas: Tirai estas coisas daqui; não façais a
casa do meu Pai, casa de mercado!

2:17 emnhsyhsan de oi mayhtai autou oti
gegrammenon estin o zhlov tou oikou sou
katefagen me

Jo. 2:17 E os seus discípulos se lembraram que
está escrito: O zelo da tua casa me devorou.

2:18 apekriyhsan oun oi ioudaioi kai eipon Jo. 2:18 Responderam pois os judeus, e
autw ti shmeion deiknueiv hmin oti tauta
disseram-lhe: Que sinal nos mostras porque
poieiv
fazes estas coisas?
2:19 apekriyh o ihsouv kai eipen autoiv
lusate ton naon touton kai en trisin
hmeraiv egerw auton

Jo. 2:19 Respondeu Jesus, e disse-lhes: Derribai
este templo, e em três dias o levantarei.

2:20 eipon oun oi ioudaioi tessarakonta
Jo. 2:20 Disseram pois os judeus: Este templo
kai ex etesin wkodomhyh o naov outov kai foi edificado em quarenta e seis anos, e tu o
su en trisin hmeraiv egereiv auton
levantarás em três dias?
2:21 ekeinov de elegen peri tou naou tou
swmatov autou

Jo. 2:21 Porém ele falava do templo do seu
corpo.

2:22 ote oun hgeryh ek nekrwn emnhsyhsan
oi mayhtai autou oti touto elegen autoiv
kai episteusan th grafh kai tw logw w
eipen o ihsouv

Jo. 2:22 Portanto, quando ele ressuscitou dos
mortos, os seus discípulos lembraram-se que
lhes havia dito isto; e creram na escritura e na
palavra que Jesus disse.

2:23 wv de hn en ierosolumoiv en tw pasca Jo. 2:23 E quando ele estava em Jerusalém na
en th eorth polloi episteusan eiv to
páscoa, no dia da festa, muitos creram no seu
onoma autou yewrountev autou ta shmeia nome, vendo os seus sinais, os quais ele fazia.
a epoiei
2:24 autov de o ihsouv ouk episteuen
eauton autoiv dia to auton ginwskein
pantav

Jo. 2:24 Mas o mesmo Jesus não confiava a si
mesmo a eles, por causa do conhecer dele, a
todos os homens.

2:25 kai oti ou creian eicen ina tiv
marturhsh peri tou anyrwpou autov gar
eginwsken ti hn en tw anyrwpw

Jo. 2:25 E porque não tinha necessidade que
alguém testificasse do homem, porque ele bem
sabia o que estava dentro do homem.

3:1 hn de anyrwpov ek twn farisaiwn
nikodhmov onoma autw arcwn twn

Jo. 3:1 E HAVIA um homem dos fariseus,
Nicodemos seu nome, principal dos judeus.

ioudaiwn
3:2 outov hlyen prov ton ihsoun nuktov
kai eipen autw rabbi oidamen oti apo yeou
elhluyav didaskalov oudeiv gar tauta ta
shmeia dunatai poiein a su poieiv ean mh h
o yeov met autou

Jo. 3:2 Este veio a Jesus de noite, e disse-lhe:
Rabi, nós bem sabemos que tu és vindo de Deus,
por Mestre; porque ninguém pode fazer estes
sinais que tu fazes, se Deus não for com ele.

3:3 apekriyh o ihsouv kai eipen autw amhn Jo. 3:3 Respondeu Jesus e disse-lhe: Na verdade,
amhn legw soi ean mh tiv gennhyh anwyen na verdade te digo: Se alguém não nascer de
ou dunatai idein thn basileian tou yeou
novo, não pode ver o reino de Deus.
3:4 legei prov auton o nikodhmov pwv
dunatai anyrwpov gennhyhnai gerwn wn mh
dunatai eiv thn koilian thv mhtrov autou
deuteron eiselyein kai gennhyhnai

Jo. 3:4 Disse-lhe Nicodemos: Como pode um
homem nascer, sendo já velho? Porventura pode
entrar no ventre da sua mãe pela segunda vez, e
ser nascido?

3:5 apekriyh o ihsouv amhn amhn legw soi
ean mh tiv gennhyh ex udatov kai
pneumatov ou dunatai eiselyein eiv thn
basileian tou yeou

Jo. 3:5 Respondeu Jesus: Na verdade, na
verdade te digo, que aquele que não nascer da
água e do Espírito, não pode entrar no reino de
Deus.

3:6 to gegennhmenon ek thv sarkov sarx
estin kai to gegennhmenon ek tou
pneumatov pneuma estin

Jo. 3:6 O que é nascido da carne, é carne; e
aquele que é nascido do Espírito, é Espírito.

3:7 mh yaumashv oti eipon soi dei umav
gennhyhnai anwyen

Jo. 3:7 Não te maravilhes de que te disse:
Necessário vos é serdes nascidos de novo.

3:8 to pneuma opou yelei pnei kai thn
fwnhn autou akoueiv all ouk oidav poyen
ercetai kai pou upagei outwv estin pav o
gegennhmenov ek tou pneumatov

Jo. 3:8 O vento sopra onde quer, e ouves o som
dele; mas não sabes de onde vem, nem para
onde vai; assim é todo aquele que é nascido do
Espírito.

3:9 apekriyh nikodhmov kai eipen autw
pwv dunatai tauta genesyai

Jo. 3:9 Respondeu Nicodemos, e disse-lhe:
Como pode estas coisas acontecerem?

3:10 apekriyh o ihsouv kai eipen autw su
ei o didaskalov tou israhl kai tauta ou
ginwskeiv

Jo. 3:10 Respondeu Jesus, e disse-lhe: Tu és o
mestre de Israel, e não sabes estas coisas?

3:11 amhn amhn legw soi oti o oidamen
laloumen kai o ewrakamen marturoumen
kai thn marturian hmwn ou lambanete

Jo. 3:11 Em verdade, em verdade te digo, que o
que sabemos, falamos, e testificamos do que
temos visto; e não aceitais o nosso testemunho.

3:12 ei ta epigeia eipon umin kai ou
pisteuete pwv ean eipw umin ta epourania
pisteusete

Jo. 3:12 Se das coisas terrenas vos disse, e não
credes; como crereis, se eu vos falar das
celestiais?

3:13 kai oudeiv anabebhken eiv ton
Jo. 3:13 E ninguém subiu ao céu, senão aquele
ouranon ei mh o ek tou ouranou katabav o que desceu do céu: O Filho do homem, que está
uiov tou anyrwpou o wn en tw ouranw
no céu.
3:14 kai kaywv mwshv uqwsen ton ofin en Jo. 3:14 E como Moisés levantou a serpente no
th erhmw outwv uqwyhnai dei ton uion tou deserto, assim importa que o Filho do homem
anyrwpou
seja levantado,
3:15 ina pav o pisteuwn eiv auton mh
apolhtai all ech zwhn aiwnion

Jo. 3:15 Para que todo aquele que crê nele, não
pereça, mas tenha a vida eterna.

3:16 outwv gar hgaphsen o yeov ton

Jo. 3:16 Porque Deus amou o mundo de tal

kosmon wste ton uion autou ton monogenh maneira, que deu o seu Filho, o unigênito, para
edwken ina pav o pisteuwn eiv auton mh
que todo aquele que crê nele, não pereça, mas
apolhtai all ech zwhn aiwnion
tenha a vida eterna.
3:17 ou gar apesteilen o yeov ton uion
autou eiv ton kosmon ina krinh ton
kosmon all ina swyh o kosmov di autou

Jo. 3:17 Porque Deus não enviou o seu Filho ao
mundo, para que condene o mundo; mas para
que o mundo seja salvo por ele;

3:18 o pisteuwn eiv auton ou krinetai o de Jo. 3:18 Quem crê nele, não é condenado; mas
mh pisteuwn hdh kekritai oti mh
quem não crê, já está condenado; porquanto não
pepisteuken eiv to onoma tou monogenouv creu no nome do unigênito Filho de Deus.
uiou tou yeou
3:19 auth de estin h krisiv oti to fwv
elhluyen eiv ton kosmon kai hgaphsan oi
anyrwpoi mallon to skotov h to fwv hn
gar ponhra autwn ta erga

Jo. 3:19 E esta é a condenação, que a luz veio ao
mundo, e os homens amaram mais as trevas que
a luz, porque as obras deles eram más.

3:20 pav gar o faula prasswn misei to
fwv kai ouk ercetai prov to fwv ina mh
elegcyh ta erga autou

Jo. 3:20 Porque todo aquele que faz o mal,
aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as
suas obras não sejam reprovadas;

3:21 o de poiwn thn alhyeian ercetai prov Jo. 3:21 Mas quem pratica a verdade vem para a
to fwv ina fanerwyh autou ta erga oti en luz, para que as suas obras sejam manifestas,
yew estin eirgasmena
que são feitas em Deus.
3:22 meta tauta hlyen o ihsouv kai oi
mayhtai autou eiv thn ioudaian ghn kai
ekei dietriben met autwn kai ebaptizen

Jo. 3:22 Depois destas coisas veio Jesus, e os
seus discípulos à terra da Judeia; e permanecia
ali com eles, e batizava.

3:23 hn de kai iwannhv baptizwn en ainwn
egguv tou saleim oti udata polla hn ekei
kai pareginonto kai ebaptizonto

Jo. 3:23 E João estava também batizando em
Enom, próximo a Salim, porquanto havia ali
muitas águas; e vinham, e eram batizados.

3:24 oupw gar hn beblhmenov eiv thn
fulakhn o iwannhv

Jo. 3:24 Porque João ainda não fora lançado na
prisão.

3:25 egeneto oun zhthsiv ek twn mayhtwn
iwannou meta ioudaiwn peri kayarismou

Jo. 3:25 Surgiu então uma questão da parte dos
discípulos de João com os judeus, sobre a
purificação.

3:26 kai hlyon prov ton iwannhn kai eipon
autw rabbi ov hn meta sou peran tou
iordanou w su memarturhkav ide outov
baptizei kai pantev ercontai prov auton

Jo. 3:26 E vieram a João, e disseram-lhe: Rabi,
aquele que estava contigo além do Jordão, do
qual tu tens dado testemunho, eis que ele batiza,
e todos vêm a ele!

3:27 apekriyh iwannhv kai eipen ou
Jo. 3:27 Respondeu João, e disse: O homem não
dunatai anyrwpov lambanein ouden ean mh pode receber coisa alguma, se não lhe for dado
h dedomenon autw ek tou ouranou
do céu.
3:28 autoi umeiv moi martureite oti eipon
ouk eimi egw o cristov all oti
apestalmenov eimi emprosyen ekeinou

Jo. 3:28 Vós mesmos me sois testemunhas, que
eu disse: Eu não sou o Cristo; mas que eu sou
enviado adiante dele.

3:29 o ecwn thn numfhn numfiov estin o de
filov tou numfiou o esthkwv kai akouwn
autou cara cairei dia thn fwnhn tou
numfiou auth oun h cara h emh
peplhrwtai

Jo. 3:29 Aquele que tem a esposa, é o esposo;
mas o amigo do esposo, que lhe assiste e o ouve,
com alegria se alegra pela voz do esposo. Assim
pois, esta minha alegria, já está cumprida.

3:30 ekeinon dei auxanein eme de
elattousyai

Jo. 3:30 A ele convém crescer, porém a mim,
diminuir.

3:31 o anwyen ercomenov epanw pantwn
Jo. 3:31 Aquele que vem de cima, é sobre todos;
estin o wn ek thv ghv ek thv ghv estin kai aquele que vem da terra, é da terra, e fala da
ek thv ghv lalei o ek tou ouranou
terra. Aquele que vem do céu é sobre todos.
ercomenov epanw pantwn estin
3:32 kai o ewraken kai hkousen touto
marturei kai thn marturian autou oudeiv
lambanei

Jo. 3:32 E aquilo que viu e ouviu, isto testifica; e
ninguém aceita o seu testemunho.

3:33 o labwn autou thn marturian
esfragisen oti o yeov alhyhv estin

Jo. 3:33 Aquele que aceitou o seu testemunho,
esse selou que Deus é verdadeiro.

3:34 on gar apesteilen o yeov ta rhmata Jo. 3:34 Porque aquele que Deus enviou, fala as
tou yeou lalei ou gar ek metrou didwsin o palavras de Deus; porque Deus não lhe dá o
yeov to pneuma
Espírito por medida.
3:35 o pathr agapa ton uion kai panta
dedwken en th ceiri autou

Jo. 3:35 O Pai ama o Filho, e todas as coisas deu
na sua mão.

3:36 o pisteuwn eiv ton uion ecei zwhn
aiwnion o de apeiywn tw uiw ouk oqetai
zwhn all h orgh tou yeou menei ep auton

Jo. 3:36 Aquele que crê no Filho, tem vida
eterna; mas aquele que desobedece o Filho, não
verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre
ele.

4:1 wv oun egnw o kuriov oti hkousan oi
farisaioi oti ihsouv pleionav mayhtav
poiei kai baptizei h iwannhv

Jo. 4:1Quando pois o Senhor soube que os
fariseus ouviram, que Jesus fazia e batizava
mais discípulos que João;

4:2 kaitoige ihsouv autov ouk ebaptizen
all oi mayhtai autou

Jo. 4:2 (Ainda que Jesus mesmo não batizava,
mas os seus discípulos),

4:3 afhken thn ioudaian kai aphlyen
palin eiv thn galilaian

Jo. 4:3 Deixou a Judeia, e foi outra vez para a
Galileia.

4:4 edei de auton diercesyai dia thv
samareiav

Jo. 4:4 E era necessário a ele, passar pela
Samaria.

4:5 ercetai oun eiv polin thv samareiav
legomenhn sucar plhsion tou cwriou o
edwken iakwb iwshf tw uiw autou

Jo. 4:5 Veio pois a uma cidade da Samaria,
chamada Sicar, próximo à herdade que Jacó deu
ao seu filho José.

4:6 hn de ekei phgh tou iakwb o oun ihsouv Jo. 4:6 E estava ali a fonte de Jacó. Jesus pois
kekopiakwv ek thv odoiporiav ekayezeto cansado do caminho, assentou-se então junto à
outwv epi th phgh wra hn wsei ekth
fonte: Era quase a hora sexta.
4:7 ercetai gunh ek thv samareiav
Jo. 4:7 Vem uma mulher da Samaria para tirar
antlhsai udwr legei auth o ihsouv dov moi água: Diz-lhe Jesus: Dá-me de beber.
piein
4:8 oi gar mayhtai autou apelhluyeisan
eiv thn polin ina trofav agoraswsin

Jo. 4:8 (Porque os seus discípulos tinham ido à
cidade para comprar provisões).

4:9 legei oun autw h gunh h samareitiv
pwv su ioudaiov wn par emou piein aiteiv
oushv gunaikov samareitidov ou gar
sugcrwntai ioudaioi samareitaiv

Jo. 4:9 Diz-lhe pois a mulher samaritana: Como,
sendo tu judeu, pedes de beber a mim, sendo eu
uma mulher Samaritana? Porque os judeus não
se comunicam com os samaritanos.

4:10 apekriyh ihsouv kai eipen auth ei
hdeiv thn dwrean tou yeou kai tiv estin o

Jo. 4:10 Respondeu Jesus, e disse-lhe: Se tu
tiveras conhecido o dom de Deus, e quem é o

legwn soi dov moi piein su an hthsav
auton kai edwken an soi udwr zwn

que te diz, dá-me de beber; tu lhe pedirias, e ele
te daria água viva.

4:11 legei autw h gunh kurie oute antlhma Jo. 4:11 Diz-lhe a mulher: Senhor, tu não tens
eceiv kai to frear estin bayu poyen oun
com que tirar água, e o poço é fundo, de onde
eceiv to udwr to zwn
pois tens a água viva?
4:12 mh su meizwn ei tou patrov hmwn
iakwb ov edwken hmin to frear kai autov
ex autou epien kai oi uioi autou kai ta
yremmata autou

Jo. 4:12 És tu maior que o nosso pai Jacó, que
nos deu o poço? E ele mesmo bebeu dele, e os
seus filhos, e o seu gado?

4:13 apekriyh o ihsouv kai eipen auth pav Jo. 4:13 Respondeu Jesus, e disse-lhe: Qualquer
o pinwn ek tou udatov toutou diqhsei
que beba desta água terá sede de novo;
palin
4:14 ov d an pih ek tou udatov ou egw
dwsw autw ou mh diqhsh eiv ton aiwna
alla to udwr o dwsw autw genhsetai en
autw phgh udatov allomenou eiv zwhn
aiwnion

Jo. 4:14 Mas aquele que beber da água que eu
lhe der, não terá sede para sempre, mas a água
que eu lhe der se tornará nele, uma fonte de água
jorrando para a vida eterna.

4:15 legei prov auton h gunh kurie dov moi Jo. 4:15 Diz-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta
touto to udwr ina mh diqw mhde ercwmai água, para que eu não tenha mais sede, nem
enyade antlein
venha aqui para tirá-la.
4:16 legei auth o ihsouv upage fwnhson
ton andra sou kai elye enyade

Jo. 4:16 Diz-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido,
e vem aqui.

4:17 apekriyh h gunh kai eipen ouk ecw
Jo. 4:17 Respondeu a mulher, e disse: Eu não
andra legei auth o ihsouv kalwv eipav oti tenho marido. Diz-lhe Jesus: Bem disseste, não
andra ouk ecw
tenho marido;
4:18 pente gar andrav escev kai nun on
eceiv ouk estin sou anhr touto alhyev
eirhkav

Jo. 4:18 Porque tiveste cinco maridos, e aquele
que agora tens, não é teu marido; isto disseste
verdadeiramente.

4:19 legei autw h gunh kurie yewrw oti
profhthv ei su

Jo. 4:19 Diz-lhe a mulher: Senhor, eu vejo que
tu és um profeta;

4:20 oi paterev hmwn en toutw tw orei
prosekunhsan kai umeiv legete oti en
ierosolumoiv estin o topov opou dei
proskunein

Jo. 4:20 Nossos pais adoraram neste monte, e
vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde
importa adorar.

4:21 legei auth o ihsouv gunai pisteuson
Jo. 4:21 Disse-lhe Jesus: Mulher, crê me, que
moi oti ercetai wra ote oute en tw orei
vem a hora, que nem neste monte, nem em
toutw oute en ierosolumoiv proskunhsete Jerusalém, adorareis o Pai.
tw patri
4:22 umeiv proskuneite o ouk oidate hmeiv Jo. 4:22 Vós adorais o que não sabeis; nós
proskunoumen o oidamen oti h swthria ek adoramos o que sabemos, porque a salvação
twn ioudaiwn estin
vem dos judeus.
4:23 all ercetai wra kai nun estin ote oi
alhyinoi proskunhtai proskunhsousin tw
patri en pneumati kai alhyeia kai gar o
pathr toioutouv zhtei touv
proskunountav auton

Jo. 4:23 Porém vem a hora, e agora é, quando os
verdadeiros adoradores, adorarão o Pai em
espírito e em verdade, porque também o Pai
busca a tais que o adorem.

4:24 pneuma o yeov kai touv
proskunountav auton en pneumati kai
alhyeia dei proskunein

Jo. 4:24 Deus é Espírito, e os que o estão
adorando, é necessário o adorarem em espírito e
em verdade.

4:25 legei autw h gunh oida oti messiav
ercetai o legomenov cristov otan elyh
ekeinov anaggelei hmin panta

Jo. 4:25 Disse-lhe a mulher: Eu sei que o
Messias vem, (o que é chamado o Cristo);
quando ele vier, nos anunciará todas as coisas.

4:26 legei auth o ihsouv egw eimi o lalwn
soi

Jo. 4:26 Disse-lhe Jesus: Eu sou ele, o que está
falando contigo.

4:27 kai epi toutw hlyon oi mayhtai autou
kai eyaumasan oti meta gunaikov elalei
oudeiv mentoi eipen ti zhteiv h ti laleiv met
authv

Jo. 4:27 E nisto vieram os seus discípulos; e
maravilharam-se de que falasse com aquela
mulher; todavia ninguém disse: Que procuras?
Ou, por que falas com ela?

4:28 afhken oun thn udrian authv h gunh
kai aphlyen eiv thn polin kai legei toiv
anyrwpoiv

Jo. 4:28 A mulher deixou então o seu cântaro, e
foi à cidade, e disse aos homens:

4:29 deute idete anyrwpon ov eipen moi
panta osa epoihsa mhti outov estin o
cristov

Jo. 4:29 Vinde, vede um homem que me disse
todas as coisas que fiz; porventura não é este o
Cristo?

4:30 exhlyon oun ek thv polewv kai
hrconto prov auton

Jo. 4:30 Saíram pois da cidade, e vieram até ele.

4:31 en de tw metaxu hrwtwn auton oi
mayhtai legontev rabbi fage

Jo. 4:31 E, neste meio tempo os discípulos lhe
rogavam, dizendo: Rabi, come.

4:32 o de eipen autoiv egw brwsin ecw
fagein hn umeiv ouk oidate

Jo. 4:32 Porém, ele lhes disse: Eu tenho que
comer uma comida, a qual vós não sabeis.

4:33 elegon oun oi mayhtai prov allhlouv Jo. 4:33 Diziam pois os discípulos uns aos
mh tiv hnegken autw fagein
outros: Porventura alguém trouxe-lhe alguma
coisa para comer?
4:34 legei autoiv o ihsouv emon brwma
estin ina poiw to yelhma tou pemqantov
me kai teleiwsw autou to ergon

Jo. 4:34 Disse-lhes Jesus: Minha comida é: Que
faça a vontade daquele que me enviou, e cumpra
a sua obra.

4:35 ouc umeiv legete oti eti tetramhnon
estin kai o yerismov ercetai idou legw
umin eparate touv ofyalmouv umwn kai
yeasasye tav cwrav oti leukai eisin prov
yerismon hdh

Jo. 4:35 Não dizeis vós, que ainda há quatro
meses e vem a ceifa? Eis que vos digo: Levantai
os vossos olhos e vede os campos, porque já
estão brancos para a ceifa.

4:36 kai o yerizwn misyon lambanei kai
Jo. 4:36 E o que ceifa, recebe recompensa, e
sunagei karpon eiv zwhn aiwnion ina kai o ajunta fruto para vida eterna; para que tanto o
speirwn omou cairh kai o yerizwn
que semeia, juntamente se alegre como o que
ceifa.
4:37 en gar toutw o logov estin alhyinov
oti allov estin o speirwn kai allov o
yerizwn

Jo. 4:37 Porque nisto o dito é verdadeiro; que
um é o que semeia, e outro o que ceifa.

4:38 egw apesteila umav yerizein o ouc
umeiv kekopiakate alloi kekopiakasin
kai umeiv eiv ton kopon autwn
eiselhluyate

Jo. 4:38 Eu vos enviei a ceifar no que vós não
trabalhastes; outros trabalharam, e vós entrastes
no trabalho deles.

4:39 ek de thv polewv ekeinhv polloi
episteusan eiv auton twn samareitwn dia
ton logon thv gunaikov marturoushv oti
eipen moi panta osa epoihsa

Jo. 4:39 E muitos dos Samaritanos daquela
cidade creram nele pela palavra da mulher, que
testificava, dizendo: Ele me disse tudo quanto
fiz.

4:40 wv oun hlyon prov auton oi
samareitai hrwtwn auton meinai par
autoiv kai emeinen ekei duo hmerav

Jo. 4:40 Quando pois vieram os samaritanos a
ele, rogaram-lhe ficar com eles; e permaneceu
ali dois dias.

4:41 kai pollw pleiouv episteusan dia
ton logon autou

Jo. 4:41 E creram muito mais pela palavra dele.

4:42 th te gunaiki elegon oti ouketi dia
thn shn lalian pisteuomen autoi gar
akhkoamen kai oidamen oti outov estin
alhywv o swthr tou kosmou o cristov

Jo. 4:42 E diziam à mulher: Não mais por cusa
da tua palavra cremos; porque nós mesmos
ouvimos e sabemos que verdadeiramente este é
o Cristo, o Salvador do mundo.

4:43 meta de tav duo hmerav exhlyen
ekeiyen kai aphlyen eiv thn galilaian

Jo. 4:43 E depois dos dois dias partiu dali, e foi
para a Galileia;

4:44 autov gar o ihsouv emarturhsen oti Jo. 4:44 Porque o mesmo Jesus testificou, que
profhthv en th idia patridi timhn ouk ecei um profeta não tem honra na sua própria pátria.
4:45 ote oun hlyen eiv thn galilaian
edexanto auton oi galilaioi panta
ewrakotev a epoihsen en ierosolumoiv en
th eorth kai autoi gar hlyon eiv thn
eorthn

Jo. 4:45 Quando pois ele chegou à Galileia, os
galileus o receberam, tendo visto todas as coisas
que fizera em Jerusalém no dia da festa, porque
também eles foram à festa.

4:46 hlyen oun o ihsouv palin eiv thn kana
thv galilaiav opou epoihsen to udwr
oinon kai hn tiv basilikov ou o uiov
hsyenei en kapernaoum

Jo. 4:46 Veio então Jesus outra vez à Caná da
Galileia, onde da água fez vinho. E estava ali
um certo cortesão, cujo filho estava enfermo em
Cafarnaum.

4:47 outov akousav oti ihsouv hkei ek thv
ioudaiav eiv thn galilaian aphlyen prov
auton kai hrwta auton ina katabh kai
iashtai autou ton uion hmellen gar
apoynhskein

Jo. 4:47 Havendo ele ouvido que Jesus vinha da
Judeia para a Galileia, foi a ele, e rogava-lhe que
descesse, e curasse o seu filho, porque já estava
prestes a morrer.

4:48 eipen oun o ihsouv prov auton ean mh Jo. 4:48 Disse-lhe pois Jesus: Se não virdes
shmeia kai terata idhte ou mh pisteushte sinais e milagres não crereis.
4:49 legei prov auton o basilikov kurie
katabhyi prin apoyanein to paidion mou

Jo. 4:49 O cortesão lhe diz: Senhor, desce, antes
que o meu filho morra.

4:50 legei autw o ihsouv poreuou o uiov
sou zh kai episteusen o anyrwpov tw
logw w eipen autw ihsouv kai eporeueto

Jo. 4:50 Diz-lhe Jesus: Vai, o teu filho vive. E
creu o homem na palavra que Jesus lhe disse, e
foi.

4:51 hdh de autou katabainontov oi douloi Jo. 4:51 E já descendo ele, os seus servos lhe
autou aphnthsan autw kai aphggeilan
saíram ao encontro, e anunciaram, dizendo: O
legontev oti o paiv sou zh
teu filho vive!
4:52 epuyeto oun par autwn thn wran en h Jo. 4:52 Então indagou da parte deles, a hora em
komqoteron escen kai eipon autw oti cyev que ficou melhor, e disseram-lhe: Ontem às sete
wran ebdomhn afhken auton o puretov
horas a febre o deixou.
4:53 egnw oun o pathr oti en ekeinh th wra Jo. 4:53 Entendeu pois o Pai, que foi naquela
en h eipen autw o ihsouv oti o uiov sou zh mesma hora na qual Jesus lhe disse: O teu filho

kai episteusen autov kai h oikia autou
olh

vive! E creu ele e toda a sua casa.

4:54 touto palin deuteron shmeion
epoihsen o ihsouv elywn ek thv ioudaiav
eiv thn galilaian

Jo. 4:54 Este segundo sinal novamente Jesus fez,
vindo da Judeia para a Galileia.

5:1 meta tauta hn eorth twn ioudaiwn kai
anebh o ihsouv eiv ierosoluma

Jo. 5:1 Depois disto havia uma festa dos judeus,
e Jesus subiu a Jerusalém.

5:2 estin de en toiv ierosolumoiv epi th
probatikh kolumbhyra h epilegomenh
ebraisti bhyesda pente stoav ecousa

Jo. 5:2 E há, em Jerusalém à porta das ovelhas,
um tanque, o qual é chamado em hebraico,
Betesda, tendo cinco alpendres.

5:3 en tautaiv katekeito plhyov polu twn Jo. 5:3 Nestes jazia uma grande multidão dos
asyenountwn tuflwn cwlwn xhrwn
que estavam enfermos, cegos, mancos, e
ekdecomenwn thn tou udatov kinhsin
dessecados, aguardando o movimento da água.
5:4 aggelov gar kata kairon katebainen
en th kolumbhyra kai etarassen to udwr
o oun prwtov embav meta thn tarachn tou
udatov ugihv egineto w dhpote kateiceto
noshmati

Jo. 5:4 Porque, de tempo em tempo, um anjo
descia ao tanque e revolvia a água; então aquele
que entrasse primeiro, após a agitação da água,
ficava são de qualquer enfermidade de que era
acometido.

5:5 hn de tiv anyrwpov ekei triakonta kai Jo. 5:5 E estava ali um certo homem, estando em
oktw eth ecwn en th asyeneia
enfermidade, trinta e oito anos.
5:6 touton idwn o ihsouv katakeimenon kai Jo. 5:6 Jesus vendo-o deitado, e sabendo que ele
gnouv oti polun hdh cronon ecei legei
estava já muito tempo neste estado, disse-lhe:
autw yeleiv ugihv genesyai
Queres tu ficar são?
5:7 apekriyh autw o asyenwn kurie
anyrwpon ouk ecw ina otan taracyh to
udwr ballh me eiv thn kolumbhyran en w
de ercomai egw allov pro emou katabainei

Jo. 5:7 Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, eu
não tenho homem algum à disposição que,
quando a água for agitada, me ponha dentro do
tanque; e enquanto eu vou, desce outro antes de
mim.

5:8 legei autw o ihsouv egeirai aron ton
krabbaton sou kai peripatei

Jo. 5:8 Disse-lhe Jesus: Levanta-te, toma a tua
cama e anda.

5:9 kai euyewv egeneto ugihv o anyrwpov
kai hren ton krabbaton autou kai
periepatei hn de sabbaton en ekeinh th
hmera

Jo. 5:9 E imediatamente aquele homem ficou
são; e tomou a sua cama e andava. E era sábado
naquele dia.

5:10 elegon oun oi ioudaioi tw
Jo. 5:10 Disseram pois os judeus àquele que fora
teyerapeumenw sabbaton estin ouk exestin curado: É sábado, não te é lícito levar a cama.
soi arai ton krabbaton
5:11 apekriyh autoiv o poihsav me ugih
Jo. 5:11 Ele lhes respondeu: Aquele que me fez
ekeinov moi eipen aron ton krabbaton sou são, esse me disse: Toma a tua cama e anda.
kai peripatei
5:12 hrwthsan oun auton tiv estin o
Jo. 5:12 Perguntaram-lhe então: Quem é o
anyrwpov o eipwn soi aron ton krabbaton homem que te disse: Toma a tua cama e anda?
sou kai peripatei
5:13 o de iayeiv ouk hdei tiv estin o gar
ihsouv exeneusen oclou ontov en tw topw

Jo. 5:13 E o que fora curado, não sabia quem ele
é, porque Jesus se retirou, havendo uma
multidão naquele lugar.

5:14 meta tauta euriskei auton o ihsouv en Jo. 5:14 Depois disso Jesus achou-o no templo,
tw ierw kai eipen autw ide ugihv gegonav
e disse-lhe: Eis que tu ficaste são; não peques
mhketi amartane ina mh ceiron ti soi
mais, para que não te suceda alguma coisa pior.
genhtai
5:15 aphlyen o anyrwpov kai anhggeilen
toiv ioudaioiv oti ihsouv estin o poihsav
auton ugih

Jo. 5:15 Aquele homem foi, e anunciou aos
judeus que era Jesus o que o fizera são.

5:16 kai dia touto ediwkon ton ihsoun oi
ioudaioi kai ezhtoun auton apokteinai oti
tauta epoiei en sabbatw

Jo. 5:16 E por causa disso os judeus perseguiam
Jesus, e procuravam matá-lo, porque fazia estas
coisas no sábado.

5:17 o de ihsouv apekrinato autoiv o
pathr mou ewv arti ergazetai kagw
ergazomai

Jo. 5:17 E Jesus lhes respondeu: O meu Pai
trabalha até agora, e eu trabalho também.

5:18 dia touto oun mallon ezhtoun auton
oi ioudaioi apokteinai oti ou monon eluen
to sabbaton alla kai patera idion elegen
ton yeon ison eauton poiwn tw yew

Jo. 5:18 Por isto pois tanto mais os judeus
procuravam matá-lo, porque não só quebrantava
o sábado, mas também chamava Deus de seu
próprio Pai, fazendo-se igual a Deus.

5:19 apekrinato oun o ihsouv kai eipen
autoiv amhn amhn legw umin ou dunatai o
uiov poiein af eautou ouden ean mh ti
bleph ton patera poiounta a gar an
ekeinov poih tauta kai o uiov omoiwv poiei

Jo. 5:19 Respondeu pois Jesus, e disse-lhes: Na
verdade, na verdade vos digo: O Filho não pode
fazer coisa alguma por si mesmo, se não vir o
Pai fazendo, porque tudo quanto ele faz, o Filho
também as faz igualmente.

5:20 o gar pathr filei ton uion kai panta
deiknusin autw a autov poiei kai meizona
toutwn deixei autw erga ina umeiv
yaumazhte

Jo. 5:20 Porque o Pai ama o Filho, e lhe mostra
todas as coisas que ele mesmo faz, e obras
maiores que estas lhe mostrará, para que vos
maravilheis.

5:21 wsper gar o pathr egeirei touv
Jo. 5:21 Porque assim como o Pai ressuscita os
nekrouv kai zwopoiei outwv kai o uiov ouv mortos, e vivifica; assim também o Filho
yelei zwopoiei
vivifica a quem ele quer.
5:22 oude gar o pathr krinei oudena alla Jo. 5:22 Porque o Pai não julga a ninguém, mas
thn krisin pasan dedwken tw uiw
tem dado todo o julgamento ao Filho.
5:23 ina pantev timwsin ton uion kaywv
Jo. 5:23 Para que todos honrem o Filho, assim
timwsin ton patera o mh timwn ton uion ou como honram o Pai. Aquele que não honra o
tima ton patera ton pemqanta auton
Filho, não honra o Pai que o enviou.
5:24 amhn amhn legw umin oti o ton logon
mou akouwn kai pisteuwn tw pemqanti me
ecei zwhn aiwnion kai eiv krisin ouk
ercetai alla metabebhken ek tou yanatou
eiv thn zwhn

Jo. 5:24 Na verdade, na verdade vos digo: Que,
quem ouve a minha palavra, e crê naquele que
me enviou, tem vida eterna, e não vem em
condenação, mas passou da morte para a vida.

5:25 amhn amhn legw umin oti ercetai wra
kai nun estin ote oi nekroi akousontai thv
fwnhv tou uiou tou yeou kai oi akousantev
zhsontai

Jo. 5:25 Na verdade, na verdade vos digo: Que a
hora vem, e agora é, quando os mortos ouvirão a
voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem,
viverão.

5:26 wsper gar o pathr ecei zwhn en
Jo. 5:26 Porque, assim como o Pai tem vida em
eautw outwv edwken kai tw uiw zwhn ecein si mesmo, assim deu também ao Filho ter vida
en eautw
em si mesmo.
5:27 kai exousian edwken autw kai krisin Jo. 5:27 E também lhe deu autoridade para fazer

poiein oti uiov anyrwpou estin

juízo, porquanto ele é o Filho do homem.

5:28 mh yaumazete touto oti ercetai wra
en h pantev oi en toiv mnhmeioiv
akousontai thv fwnhv autou

Jo. 5:28 Não vos maravilheis disto: Porque vem
a hora, em que todos os que estão nos sepulcros
ouvirão a sua voz.

5:29 kai ekporeusontai oi ta agaya
poihsantev eiv anastasin zwhv oi de ta
faula praxantev eiv anastasin krisewv

Jo. 5:29 E aqueles que fizeram o bem, sairão
para ressurreição da vida; e os que fizeram o
mal, para ressurreição da condenação.

5:30 ou dunamai egw poiein ap emautou
ouden kaywv akouw krinw kai h krisiv h
emh dikaia estin oti ou zhtw to yelhma to
emon alla to yelhma tou pemqantov me
patrov

Jo. 5:30 Eu não posso de mim mesmo fazer
coisa alguma. Assim como eu ouço, eu julgo; e
o meu juízo é justo; porque não busco a minha
própria vontade, mas a vontade do Pai que me
enviou.

5:31 ean egw marturw peri emautou h
marturia mou ouk estin alhyhv

Jo. 5:31 Se eu testifico de mim mesmo, o meu
testemunho não é verdadeiro.

5:32 allov estin o marturwn peri emou kai Jo. 5:32 Há outro que testifica de mim, e eu sei
oida oti alhyhv estin h marturia hn
que o testemunho que ele testifica de mim, é
marturei peri emou
verdadeiro.
5:33 umeiv apestalkate prov iwannhn kai Jo. 5:33 Vós enviastes mensageiros a João, e ele
memarturhken th alhyeia
deu testemunho da verdade.
5:34 egw de ou para anyrwpou thn
marturian lambanw alla tauta legw ina
umeiv swyhte

Jo. 5:34 Porém eu não recebo o testemunho de
homem, mas digo isto para que vós sejais
salvos.

5:35 ekeinov hn o lucnov o kaiomenov kai Jo. 5:35 Ele era a candeia que estava ardendo e
fainwn umeiv de hyelhsate agalliasyhnai resplandecendo, e vós quisestes por uma hora
prov wran en tw fwti autou
vos alegrar na sua luz.
5:36 egw de ecw thn marturian meizw tou
iwannou ta gar erga a edwken moi o pathr
ina teleiwsw auta auta ta erga a egw
poiw marturei peri emou oti o pathr me
apestalken

Jo. 5:36 Mas eu tenho maior testemunho que o
de João. Porque as obras que o Pai me deu que
cumprisse, as mesmas obras que eu faço,
testificam de mim que o Pai me enviou.

5:37 kai o pemqav me pathr autov
Jo. 5:37 E o Pai que me enviou, ele mesmo
memarturhken peri emou oute fwnhn autou testificou de mim. Vós não ouvistes jamais a sua
akhkoate pwpote oute eidov autou
voz, nem vistes o seu parecer.
ewrakate
5:38 kai ton logon autou ouk ecete
menonta en umin oti on apesteilen ekeinov
toutw umeiv ou pisteuete

Jo. 5:38 E não tendes a sua palavra
permanecendo em vós; porque a quem ele
enviou, a esse vós não credes.

5:39 ereunate tav grafav oti umeiv dokeite Jo. 5:39 Examinai vós as Escrituras; porque vós
en autaiv zwhn aiwnion ecein kai ekeinai
cuidais ter nelas a vida eterna, e elas são as que
eisin ai marturousai peri emou
testificam de mim.
5:40 kai ou yelete elyein prov me ina zwhn Jo. 5:40 E não quereis vir a mim, para que
echte
tenhais vida.
5:41 doxan para anyrwpwn ou lambanw

Jo. 5:41 Eu não recebo glória dos homens.

5:42 all egnwka umav oti thn agaphn tou
yeou ouk ecete en eautoiv

Jo. 5:42 Mas bem vos conheço que não tendes o
amor de Deus em vós mesmos.

5:43 egw elhluya en tw onomati tou

Jo. 5:43 Eu tenho vindo no nome do meu Pai, e

patrov mou kai ou lambanete me ean
allov elyh en tw onomati tw idiw ekeinon
lhqesye

vós não me recebeis; se outro vier no seu
próprio nome, a esse vós recebereis.

5:44 pwv dunasye umeiv pisteusai doxan
Jo. 5:44 Como vós podeis crer, recebendo honra
para allhlwn lambanontev kai thn doxan uns dos outros? E não buscais a honra que vem
thn para tou monou yeou ou zhteite
somente da parte de Deus?
5:45 mh dokeite oti egw kathgorhsw umwn Jo. 5:45 Não penseis que eu vos acusarei para
prov ton patera estin o kathgorwn umwn com o Pai. Há um que vos acusa: Moisés, em
mwshv eiv on umeiv hlpikate
quem vós esperais.
5:46 ei gar episteuete mwsh episteuete an
emoi peri gar emou ekeinov egraqen

Jo. 5:46 Porque se vós críeis em Moisés,
também creríeis em mim, porque ele escreveu a
respeito de mim.

5:47 ei de toiv ekeinou grammasin ou
pisteuete pwv toiv emoiv rhmasin
pisteusete

Jo. 5:47 Mas se vós não credes nos seus escritos,
como crereis nas minhas palavras?

6:1 meta tauta aphlyen o ihsouv peran
thv yalasshv thv galilaiav thv
tiberiadov

Jo. 6:1 Depois disto, Jesus partiu para o outro
lado do mar da Galileia, que é o de Tibérias.

6:2 kai hkolouyei autw oclov poluv oti
ewrwn autou ta shmeia a epoiei epi twn
asyenountwn

Jo. 6:2 E seguia-o grande multidão; porque viam
os seus sinais, que ele fazia nos enfermos.

6:3 anhlyen de eiv to orov o ihsouv kai
ekei ekayhto meta twn mayhtwn autou

Jo. 6:3 E subiu Jesus ao monte, e assentou-se ali
com os seus discípulos.

6:4 hn de egguv to pasca h eorth twn
ioudaiwn

Jo. 6:4 E a Páscoa, a festa dos judeus, estava
próxima.

6:5 eparav oun o ihsouv touv ofyalmouv
kai yeasamenov oti poluv oclov ercetai
prov auton legei prov ton filippon poyen
agorasomen artouv ina fagwsin outoi

Jo. 6:5 Levantando pois Jesus os olhos, e vendo
que uma grande multidão vinha a ele, disse a
Filipe: De onde compraremos pães para que
estes comam?

6:6 touto de elegen peirazwn auton autov
gar hdei ti emellen poiein

Jo. 6:6 (Mas ele dizia isto, testando-o; porque
bem sabia ele o que estava prestes a fazer).

6:7 apekriyh autw filippov diakosiwn
dhnariwn artoi ouk arkousin autoiv ina
ekastov autwn bracu ti labh

Jo. 6:7 Respondeu-lhe Filipe: Duzentos denários
de pães não lhes bastarão, para que cada um
deles receba um pouco.

6:8 legei autw eiv ek twn mayhtwn autou
andreav o adelfov simwnov petrou

Jo. 6:8 Disse-lhe André, um dos seus discípulos,
o irmão de Simão Pedro:

6:9 estin paidarion en wde o ecei pente
artouv kriyinouv kai duo oqaria alla
tauta ti estin eiv tosoutouv

Jo. 6:9 Um menino está aqui que tem cinco pães
de cevada e dois peixinhos; mas que é isto para
tantos?

6:10 eipen de o ihsouv poihsate touv
anyrwpouv anapesein hn de cortov poluv
en tw topw anepeson oun oi andrev ton
ariymon wsei pentakiscilioi

Jo. 6:10 E disse Jesus: Fazei assentar os homens;
e havia muita relva naquele lugar. Assentaramse pois os homens, em número de quase cinco
mil.

6:11 elaben de touv artouv o ihsouv kai
eucaristhsav diedwken toiv mayhtaiv oi
de mayhtai toiv anakeimenoiv omoiwv kai

Jo. 6:11 E tomou Jesus os pães, e havendo dado
graças, repartiu-os aos discípulos, e os
discípulos aos que estavam assentados; da

ek twn oqariwn oson hyelon

mesma maneira também dos peixinhos, tanto
quanto queriam.

6:12 wv de eneplhsyhsan legei toiv
mayhtaiv autou sunagagete ta
perisseusanta klasmata ina mh ti
apolhtai

Jo. 6:12 E quando eles foram saciados, ele diz
aos seus discípulos: Recolhei os pedaços
havendo sobrado, para que nada se perca.

6:13 sunhgagon oun kai egemisan dwdeka
kofinouv klasmatwn ek twn pente artwn
twn kriyinwn a eperisseusen toiv
bebrwkosin

Jo. 6:13 Recolheram pois, e encheram doze
cestos de pedaços, dos cinco pães de cevada que
sobraram aos que comeram.

6:14 oi oun anyrwpoi idontev o epoihsen
shmeion o ihsouv elegon oti outov estin
alhywv o profhthv o ercomenov eiv ton
kosmon

Jo. 6:14 Então aqueles homens, vendo o milagre
que Jesus
fizera,
disseram:
Este é
verdadeiramente o profeta que havia de vir ao
mundo.

6:15 ihsouv oun gnouv oti mellousin
ercesyai kai arpazein auton ina
poihswsin auton basilea anecwrhsen
palin eiv to orov autov monov

Jo. 6:15 Sabendo pois Jesus que estavam prestes
a vir, e arrebatá-lo para o fazer Rei, retirou-se
novamente para o monte, ele sozinho.

6:16 wv de oqia egeneto katebhsan oi
mayhtai autou epi thn yalassan

Jo. 6:16 E quando veio o anoitecer, os seus
discípulos desceram ao mar.

6:17 kai embantev eiv to ploion hrconto
Jo. 6:17 E entrando no barco, iam para o outro
peran thv yalasshv eiv kapernaoum kai
lado do mar, a Cafarnaum. E já estava escuro, e
skotia hdh egegonei kai ouk elhluyei prov Jesus não tinha vindo a eles.
autouv o ihsouv
6:18 h te yalassa anemou megalou
pneontov dihgeireto

Jo. 6:18 E soprando um forte vento, o mar
estava agitado.

6:19 elhlakotev oun wv stadiouv
eikosipente h triakonta yewrousin ton
ihsoun peripatounta epi thv yalasshv kai
egguv
tou
ploiou
ginomenon
kai
efobhyhsan

Jo. 6:19 Então havendo navegado quase vinte e
cinco ou trinta estádios, veem Jesus andando
sobre o mar e chegando perto do barco; e
temeram.

6:20 o de legei autoiv egw eimi mh fobeisye Jo. 6:20 Mas ele lhes disse: Sou eu, não temais!
6:21 hyelon oun labein auton eiv to ploion Jo. 6:21 Então eles desejavam recebê-lo no
kai euyewv to ploion egeneto epi thv ghv
barco; e imediatamente o barco chegou à terra
eiv hn uphgon
para onde iam.
6:22 th epaurion o oclov o esthkwv peran
thv yalasshv idwn oti ploiarion allo
ouk hn ekei ei mh en ekeino eiv o enebhsan
oi mayhtai autou kai oti ou suneishlyen
toiv mayhtaiv autou o ihsouv eiv to
ploiarion alla monoi oi mayhtai autou
aphlyon

Jo. 6:22 NO dia seguinte, a multidão que estava
do outro lado do mar, vendo que não havia ali
outro barquinho, senão um, aquele no qual os
seus discípulos entraram; e que Jesus não entrara
com os seus discípulos naquele barquinho, mas
que os seus discípulos partiram sozinhos;

6:23 alla de hlyen ploiaria ek tiberiadov Jo. 6:23 (Contudo, outros barquinhos chegaram
egguv tou topou opou efagon ton arton
de Tibérias, perto do lugar onde eles comeram o
eucaristhsantov tou kuriou
pão, havendo o Senhor dado graças.)
6:24 ote oun eiden o oclov oti ihsouv ouk Jo. 6:24 Então, quando a multidão viu que Jesus
estin ekei oude oi mayhtai autou enebhsan não estava ali, nem os seus discípulos, entraram

kai autoi eiv ta ploia kai hlyon eiv
kapernaoum zhtountev ton ihsoun

eles também nos barcos, e vieram a Cafarnaum
procurando por Jesus.

6:25 kai eurontev auton peran thv
yalasshv eipon autw rabbi pote wde
gegonav

Jo. 6:25 E achando-o do outro lado do mar,
disseram-lhe: Rabi, quando tu chegaste aqui?

6:26 apekriyh autoiv o ihsouv kai eipen
amhn amhn legw umin zhteite me ouc oti
eidete shmeia all oti efagete ek twn
artwn kai ecortasyhte

Jo. 6:26 Respondeu-lhes Jesus, e disse: Na
verdade, na verdade vos digo que me buscais,
não porque vistes sinais, mas porque comestes
dos pães e fostes saciados.

6:27 ergazesye mh thn brwsin thn
apollumenhn alla thn brwsin thn
menousan eiv zwhn aiwnion hn o uiov tou
anyrwpou umin dwsei touton gar o pathr
esfragisen o yeov

Jo. 6:27 Trabalhai, não pela comida que perece,
mas pela comida que permanece para vida
eterna, a qual o Filho do homem vos dará;
porque este, Deus Pai selou.

6:28 eipon oun prov auton ti poiwmen ina
ergazwmeya ta erga tou yeou

Jo. 6:28 Disseram-lhe pois: Que faremos, para
executarmos as obras de Deus?

6:29 apekriyh o ihsouv kai eipen autoiv
touto estin to ergon tou yeou ina
pisteushte eiv on apesteilen ekeinov

Jo. 6:29 Respondeu Jesus, e disse-lhes: Esta é a
obra de Deus, que creiais naquele que ele
enviou.

6:30 eipon oun autw ti oun poieiv su
Jo. 6:30 Disseram-lhe pois: Que sinal então
shmeion ina idwmen kai pisteuswmen soi ti fazes tu para que vejamos, e creiamos em ti?
ergazh
Que operas tu?
6:31 oi paterev hmwn to manna efagon en
th erhmw kaywv estin gegrammenon arton
ek tou ouranou edwken autoiv fagein

Jo. 6:31 Os nossos pais comeram o maná no
deserto, como está escrito: Deu-lhes pão do céu
para comer.

6:32 eipen oun autoiv o ihsouv amhn amhn
legw umin ou mwshv dedwken umin ton
arton ek tou ouranou all o pathr mou
didwsin umin ton arton ek tou ouranou ton
alhyinon

Jo. 6:32 Disse-lhes então Jesus: Na verdade, na
verdade vos digo: Moisés não vos deu o pão do
céu; mas o meu Pai vos dá o verdadeiro pão do
céu.

6:33 o gar artov tou yeou estin o
katabainwn ek tou ouranou kai zwhn
didouv tw kosmw

Jo. 6:33 Porque o pão de Deus é aquele que
desce do céu, e dá vida ao mundo.

6:34 eipon oun prov auton kurie pantote
dov hmin ton arton touton

Jo. 6:34 Disseram-lhe pois: Senhor, dá-nos
sempre deste pão.

6:35 eipen de autoiv o ihsouv egw eimi o
artov thv zwhv o ercomenov prov me ou mh
peinash kai o pisteuwn eiv eme ou mh
diqhsh pwpote

Jo. 6:35 E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da
vida; quem vem a mim, de maneira nenhuma
terá fome; e quem crê em mim, de modo
nenhum, jamais terá sede.

6:36 all eipon umin oti kai ewrakate me
kai ou pisteuete

Jo. 6:36 Mas vos disse, que também me tendes
visto, e não credes.

6:37 pan o didwsin moi o pathr prov eme
hxei kai ton ercomenon prov me ou mh
ekbalw exw

Jo. 6:37 Todo aquele que o Pai me dá, virá a
mim; e aquele que está vindo a mim, de maneira
nenhuma o lançarei fora.

6:38 oti katabebhka ek tou ouranou ouc
ina poiw to yelhma to emon alla to

Jo. 6:38 Porque eu desci do céu, não para que
faça a minha vontade, mas a vontade daquele

yelhma tou pemqantov me

que me enviou.

6:39 touto de estin to yelhma tou
pemqantov me patrov ina pan o dedwken
moi mh apolesw ex autou alla anasthsw
auto en th escath hmera

Jo. 6:39 E esta é a vontade do Pai que me
enviou: Que eu não perca nenhum, dentre todos
aqueles que ele me tem dado, mas o ressuscitarei
no último dia;

6:40 touto de estin to yelhma tou
pemqantov me ina pav o yewrwn ton uion
kai pisteuwn eiv auton ech zwhn aiwnion
kai anasthsw auton egw th escath hmera

Jo. 6:40 E esta é a vontade daquele que me
enviou: Que todo aquele que vê o Filho, e crê
nele, tenha a vida eterna; e eu o ressuscitarei no
último dia.

6:41 egogguzon oun oi ioudaioi peri autou
oti eipen egw eimi o artov o katabav ek
tou ouranou

Jo. 6:41 Murmuravam pois dele, os judeus,
porque dissera: Eu sou o pão que desceu do céu.

6:42 kai elegon ouc outov estin ihsouv o
Jo. 6:42 E diziam: Não é este Jesus, o filho de
uiov iwshf ou hmeiv oidamen ton patera
José, de quem nós conhecemos o pai e a mãe?
kai thn mhtera pwv oun legei outov oti ek Como então que diz ele: Eu desci do céu?
tou ouranou katabebhka
6:43 apekriyh oun o ihsouv kai eipen
autoiv mh gogguzete met allhlwn

Jo. 6:43 Respondeu pois Jesus, e disse-lhes: Não
murmureis uns com os outros.

6:44 oudeiv dunatai elyein prov me ean mh
o pathr o pemqav me elkush auton kai
egw anasthsw auton th escath hmera

Jo. 6:44 Ninguém pode vir a mim, se o Pai que
me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no
último dia;

6:45 estin gegrammenon en toiv profhtaiv
kai esontai pantev didaktoi tou yeou pav
oun o akousav para tou patrov kai
maywn ercetai prov me

Jo. 6:45 Está escrito nos profetas: E todos eles
serão ensinados por Deus. Portanto, todo aquele
que ouviu do Pai, e aprendeu, vem a mim.

6:46 ouc oti ton patera tiv ewraken ei mh
o wn para tou yeou outov ewraken ton
patera

Jo. 6:46 Não que alguém tem visto ao Pai, senão
aquele que é de Deus; este tem visto ao Pai.

6:47 amhn amhn legw umin o pisteuwn eiv
eme ecei zwhn aiwnion

Jo. 6:47 Na verdade, na verdade vos digo,
aquele que crê em mim tem vida eterna.

6:48 egw eimi o artov thv zwhv

Jo. 6:48 Eu sou o pão da vida.

6:49 oi paterev umwn efagon to manna en
th erhmw kai apeyanon

Jo. 6:49 Os vossos pais comeram o maná no
deserto, e morreram.

6:50 outov estin o artov o ek tou ouranou Jo. 6:50 Este é o pão que desce do céu, para que
katabainwn ina tiv ex autou fagh kai mh qualquer homem coma dele, e não morra.
apoyanh
6:51 egw eimi o artov o zwn o ek tou
ouranou katabav ean tiv fagh ek toutou
tou artou zhsetai eiv ton aiwna kai o
artov de on egw dwsw h sarx mou estin hn
egw dwsw uper thv tou kosmou zwhv

Jo. 6:51 Eu sou o pão vivo, que desceu do céu;
se alguém comer deste pão, viverá para sempre.
E também, o pão que eu darei, é a minha carne,
a qual eu darei para a vida do mundo.

6:52 emaconto oun prov allhlouv oi
ioudaioi legontev pwv dunatai outov hmin
dounai thn sarka fagein

Jo. 6:52 Os judeus pois contendiam uns com os
outros, dizendo: Como este pode nos dar a sua
carne para comer?

6:53 eipen oun autoiv o ihsouv amhn amhn
legw umin ean mh faghte thn sarka tou

Jo. 6:53 Jesus pois lhes disse: Na verdade, na
verdade vos digo, que se não comerdes a carne

uiou tou anyrwpou kai pihte autou to aima do Filho do homem, e não beberdes o seu
ouk ecete zwhn en eautoiv
sangue, não tereis vida em vós mesmos.
6:54 o trwgwn mou thn sarka kai pinwn
mou to aima ecei zwhn aiwnion kai egw
anasthsw auton th escath hmera

Jo. 6:54 Quem come a minha carne, e bebe o
meu sangue, tem vida eterna, e eu o ressuscitarei
no último dia.

6:55 h gar sarx mou alhywv estin brwsiv
kai to aima mou alhywv estin posiv

Jo. 6:55 Porque a minha carne verdadeiramente
é comida; e o meu sangue verdadeiramente é
bebida.

6:56 o trwgwn mou thn sarka kai pinwn
mou to aima en emoi menei kagw en autw

Jo. 6:56 Quem come a minha carne, e bebe o
meu sangue, permanece em mim, e eu nele.

6:57 kaywv apesteilen me o zwn pathr
kagw zw dia ton patera kai o trwgwn me
kakeinov zhsetai di eme

Jo. 6:57 Como o Pai vivente me enviou, e eu
vivo por causa do Pai; assim, aquele que se
alimenta de mim, o mesmo também viverá por
causa de mim.

6:58 outov estin o artov o ek tou ouranou
katabav ou kaywv efagon oi paterev
umwn to manna kai apeyanon o trwgwn
touton ton arton zhsetai eiv ton aiwna

Jo. 6:58 Este é o pão que desceu do céu. Não do
modo que os vossos pais comeram o maná, e
morreram; quem comer deste pão viverá para
sempre.

6:59 tauta eipen en sunagwgh didaskwn en Jo. 6:59 Estas coisas ele disse na sinagoga,
kapernaoum
ensinando em Cafarnaum.
6:60 polloi oun akousantev ek twn
Jo. 6:60 Então, muitos dos seus discípulos,
mayhtwn autou eipon sklhrov estin outov ouvindo isto, disseram: Dura é esta palavra;
o logov tiv dunatai autou akouein
quem a pode ouvir?
6:61 eidwv de o ihsouv en eautw oti
gogguzousin peri toutou oi mayhtai autou
eipen autoiv touto umav skandalizei

Jo. 6:61 Mas Jesus, sabendo em si mesmo, que
os seus discípulo murmuravam a respeito disto,
disse-lhes: Isto vos escandaliza?

6:62 ean oun yewrhte ton uion tou
anyrwpou anabainonta opou hn to
proteron

Jo. 6:62 Se vísseis então o Filho do homem
ascendendo para onde ele estava antes?

6:63 to pneuma estin to zwopoioun h sarx Jo. 6:63 O Espírito é o que vivifica, a carne não
ouk wfelei ouden ta rhmata a egw lalw
é proveitosa para nada; as palavras que eu vos
umin pneuma estin kai zwh estin
digo são espírito e são vida.
6:64 all eisin ex umwn tinev oi ou
pisteuousin hdei gar ex archv o ihsouv
tinev eisin oi mh pisteuontev kai tiv estin
o paradwswn auton

Jo. 6:64 Mas há alguns de vós que não creem.
Porque desde o princípio, Jesus bem sabia, quais
eram os que não criam, e quem era aquele que o
entregaria.

6:65 kai elegen dia touto eirhka umin oti
oudeiv dunatai elyein prov me ean mh h
dedomenon autw ek tou patrov mou

Jo. 6:65 E dizia: Por isso vos disse, que ninguém
pode vir a mim, senão que seja tendo-lhe sido
concedido pelo meu Pai.

6:66 ek toutou polloi aphlyon twn
mayhtwn autou eiv ta opisw kai ouketi
met autou periepatoun

Jo. 6:66 Desde então muitos dos seus discípulos
tornaram para trás, e não mais andavam com ele.

6:67 eipen oun o ihsouv toiv dwdeka mh kai Jo. 6:67 Então Jesus disse aos doze: Não quereis
umeiv yelete upagein
vós, também vos retirar?
6:68 apekriyh oun autw simwn petrov
kurie prov tina apeleusomeya rhmata

Jo. 6:68 Respondeu-lhe pois Simão Pedro:
Senhor, a quem iremos nós? Tu tens as palavras

zwhv aiwniou eceiv

da vida eterna.

6:69 kai hmeiv pepisteukamen kai
egnwkamen oti su ei o cristov o uiov tou
yeou tou zwntov

Jo. 6:69 E nós cremos e conhecemos que tu és o
Cristo, o Filho do Deus vivente.

6:70 apekriyh autoiv o ihsouv ouk egw
Jo. 6:70 Jesus lhes respondeu: Porventura eu
umav touv dwdeka exelexamhn kai ex umwn não escolhi a vós, os doze? E um dentre vós é
eiv diabolov estin
um Diabo.
6:71 elegen de ton ioudan simwnov
iskariwthn outov gar hmellen auton
paradidonai eiv wn ek twn dwdeka

Jo. 6:71 E falava ele isto de Judas filho de
Simão, o Iscariote; porque este estava prestes a
entregá-lo, sendo um dos doze.

7:1 kai periepatei o ihsouv meta tauta en
th galilaia ou gar hyelen en th ioudaia
peripatein oti ezhtoun auton oi ioudaioi
apokteinai

Jo. 7:1 E depois disto andava Jesus na Galileia;
porque já não queria andar na Judeia, pois os
judeus procuravam matá-lo.

7:2 hn de egguv h eorth twn ioudaiwn h
skhnophgia

Jo. 7:2 E estava próxima a festa dos judeus, a
dos tabernáculos.

7:3 eipon oun prov auton oi adelfoi autou Jo. 7:3 Disseram-lhe pois os seus irmãos: Passa
metabhyi enteuyen kai upage eiv thn
daqui, e vai para a Judeia, para que também os
ioudaian ina kai oi mayhtai sou
teus discípulos vejam as obras que fazes.
yewrhswsin ta erga sou a poieiv
7:4 oudeiv gar en kruptw ti poiei kai zhtei Jo. 7:4 Porque ninguém faz alguma coisa em
autov en parrhsia einai ei tauta poieiv
oculto e a si mesmo procura ser conhecido em
fanerwson seauton tw kosmw
público. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao
mundo.
7:5 oude gar oi adelfoi autou episteuon
eiv auton

Jo. 7:5 Porque nem mesmo os seus irmãos criam
nele.

7:6 legei oun autoiv o ihsouv o kairov o
emov oupw parestin o de kairov o
umeterov pantote estin etoimov

Jo. 7:6 Jesus então lhes disse: O meu tempo
ainda não é vindo; mas o vosso tempo sempre
está pronto.

7:7 ou dunatai o kosmov misein umav eme
Jo. 7:7 O mundo não pode vos aborrecer, mas
de misei oti egw marturw peri autou oti ta me aborrece, porque eu testifico a respeito dele,
erga autou ponhra estin
que as suas obras são más.
7:8 umeiv anabhte eiv thn eorthn tauthn
egw oupw anabainw eiv thn eorthn tauthn
oti o kairov o emov oupw peplhrwtai

Jo. 7:8 Subi vós à esta festa, eu não subo ainda à
esta festa, porque o meu tempo ainda não está
cumprido.

7:9 tauta de eipwn autoiv emeinen en th
galilaia

Jo. 7:9 E dizendo-lhes isto, ficou na Galileia

7:10 wv de anebhsan oi adelfoi autou tote Jo. 7:10 Mas quando os seus irmãos já tinham
kai autov anebh eiv thn eorthn ou fanerwv subido, então subiu ele também à festa, não
all wv en kruptw
manifestamente, mas como em oculto.
7:11 oi oun ioudaioi ezhtoun auton en th
eorth kai elegon pou estin ekeinov

Jo. 7:11 Buscavam-no pois os judeus na festa, e
diziam: Onde está ele?

7:12 kai goggusmov poluv peri autou hn en Jo. 7:12 E havia grande murmuração a respeito
toiv ocloiv oi men elegon oti agayov estin dele entre as multidões. Alguns de fato diziam
alloi de elegon ou alla plana ton oclon que ele é bom; mas outros diziam: Não! Antes
engana o povo.

7:13 oudeiv mentoi parrhsia elalei peri
autou dia ton fobon twn ioudaiwn

Jo. 7:13 Todavia ninguém falava dele
publicamente, por causa do medo dos judeus;

7:14 hdh de thv eorthv mesoushv anebh o
ihsouv eiv to ieron kai edidasken

Jo. 7:14 Porém, sendo já o meio da festa, subiu
Jesus ao templo, e ensinava.

7:15 kai eyaumazon oi ioudaioi legontev
pwv outov grammata oiden mh memayhkwv

Jo. 7:15 E os judeus maravilhavam-se, dizendo:
Como conhece este as Escrituras, não as
havendo aprendido?

7:16 apekriyh autoiv o ihsouv kai eipen h
emh didach ouk estin emh alla tou
pemqantov me

Jo. 7:16 Respondeu-lhes Jesus, e disse: A minha
doutrina não é minha, mas daquele que me
enviou.

7:17 ean tiv yelh to yelhma autou poiein
Jo. 7:17 Se alguém quiser fazer a vontade dele,
gnwsetai peri thv didachv poteron ek tou conhecerá da mesma doutrina, se é de Deus, ou
yeou estin h egw ap emautou lalw
se eu falo de mim mesmo.
7:18 o af eautou lalwn thn doxan thn
idian zhtei o de zhtwn thn doxan tou
pemqantov auton outov alhyhv estin kai
adikia en autw ouk estin

Jo. 7:18 Quem fala de si mesmo busca a sua
própria glória; mas aquele que busca a glória
daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e não
há injustiça nele.

7:19 ou mwshv dedwken umin ton nomon kai Jo. 7:19 Moisés não vos deu a lei? E nenhum de
oudeiv ex umwn poiei ton nomon ti me
vós pratica a lei! Por que procurais matar-me?
zhteite apokteinai
7:20 apekriyh o oclov kai eipen daimonion Jo. 7:20 Respondeu a multidão e disse: Tu tens
eceiv tiv se zhtei apokteinai
demônio; quem procura matar-te?
7:21 apekriyh o ihsouv kai eipen autoiv en Jo. 7:21 Respondeu Jesus, e disse-lhes: Eu fiz
ergon epoihsa kai pantev yaumazete
uma obra, e todos vos maravilhais.
7:22 dia touto mwshv dedwken umin thn
peritomhn ouc oti ek tou mwsewv estin
all ek twn paterwn kai en sabbatw
peritemnete anyrwpon

Jo. 7:22 Por isso Moisés vos deu a circuncisão
(não porque seja de Moisés, mas dos pais) e no
sábado vós circuncidais ao homem.

7:23 ei peritomhn lambanei anyrwpov en
sabbatw ina mh luyh o nomov mwsewv emoi
colate oti olon anyrwpon ugih epoihsa en
sabbatw

Jo. 7:23 Se um homem recebe a circuncisão
num sábado, para que a lei de Moisés não seja
quebrada; indignai-vos contra mim porque num
sábado tornei um homem inteiramente são?

7:24 mh krinete kat oqin alla thn dikaian Jo. 7:24 Não julgueis segundo a aparência, mas
krisin krinate
julgai no justo juízo.
7:25 elegon oun tinev ek twn
Jo. 7:25 Diziam pois alguns dentre os de
ierosolumitwn ouc outov estin on zhtousin Jerusalém: Não é este aquele a quem procuram
apokteinai
matar?
7:26 kai ide parrhsia lalei kai ouden
autw legousin mhpote alhywv egnwsan oi
arcontev oti outov estin alhywv o
cristov

Jo. 7:26 E ei-lo aí, fala abertamente e nada lhe
dizem:
Porventura
verdadeiramente
os
principais reconheceram que este de fato é o
Cristo?

7:27 alla touton oidamen poyen estin o de Jo. 7:27 Mas nós bem sabemos de onde este é:
cristov otan erchtai oudeiv ginwskei
Porém quando vier o Cristo, ninguém saberá de
poyen estin
onde ele é.
7:28 ekraxen oun en tw ierw didaskwn o
ihsouv kai legwn kame oidate kai oidate

Jo. 7:28 Clamava pois Jesus no templo,
ensinando, e dizendo: Tanto me conheceis,

poyen eimi kai ap emautou ouk elhluya
all estin alhyinov o pemqav me on umeiv
ouk oidate

como sabeis de onde eu sou; e eu não vim de
mim mesmo; mas aquele que me enviou é
verdadeiro, o qual vós não conheceis.

7:29 egw de oida auton oti par autou eimi
kakeinov me apesteilen

Jo. 7:29 Porém eu o conheço, porque dele sou, e
ele me enviou.

7:30 ezhtoun oun auton piasai kai oudeiv
epebalen ep auton thn ceira oti oupw
elhluyei h wra autou

Jo. 7:30 Procuravam pois prendê-lo, mas
ninguém lançou a mão sobre ele, porque ainda a
sua hora não tinha chegado.

7:31 polloi de ek tou oclou episteusan eiv Jo. 7:31 E muitos da multidão creram nele, e
auton kai elegon oti o cristov otan elyh diziam: Quando o Cristo vier, fará ainda mais
mhti pleiona shmeia toutwn poihsei wn
sinais do que os que este fez?
outov epoihsen
7:32 hkousan oi farisaioi tou oclou
gogguzontov peri autou tauta kai
apesteilan oi farisaioi kai oi arciereiv
uphretav ina piaswsin auton

Jo. 7:32 Ouviram os fariseus a multidão
murmurando estas coisas a respeito dele; e os
fariseus e os principais dos sacerdotes
mandaram servidores que o prendessem.

7:33 eipen oun autoiv o ihsouv eti mikron
cronon mey umwn eimi kai upagw prov ton
pemqanta me

Jo. 7:33 Disse-lhes pois Jesus: Ainda um pouco
de tempo estou convosco, e então vou para
aquele que me enviou.

7:34 zhthsete me kai ouc eurhsete kai
opou eimi egw umeiv ou dunasye elyein

Jo. 7:34 Buscar-me-eis, e não me achareis; e
onde eu estou, vós não podeis ir.

7:35 eipon oun oi ioudaioi prov eautouv
pou outov mellei poreuesyai oti hmeiv ouc
eurhsomen auton mh eiv thn diasporan twn
ellhnwn mellei poreuesyai kai didaskein
touv ellhnav

Jo. 7:35 Disseram pois os judeus entre si: Para
onde ele está prestes a ir, que não o acharemos?
Porventura está prestes a ir aos dispersos entre
os gregos, e a ensinar os gregos?

7:36 tiv estin outov o logov on eipen
Jo. 7:36 Que palavra é esta que ele disse:
zhthsete me kai ouc eurhsete kai opou eimi Buscar-me-eis, e não me achareis? E: Onde eu
egw umeiv ou dunasye elyein
estou, vós não podeis ir?
7:37 en de th escath hmera th megalh thv
eorthv eisthkei o ihsouv kai ekraxen
legwn ean tiv diqa ercesyw prov me kai
pinetw

Jo. 7:37 E no último dia, o grande dia da festa
Jesus se pôs em pé e clamou, dizendo: Caso
alguém tenha sede, venha a mim, e beba.

7:38 o pisteuwn eiv eme kaywv eipen h
grafh potamoi ek thv koiliav autou
reusousin udatov zwntov

Jo. 7:38 Quem crê em mim, como diz a
Escritura, rios de água viva fluirão do seu
ventre.

7:39 touto de eipen peri tou pneumatov ou
emellon lambanein oi pisteuontev eiv
auton oupw gar hn pneuma agion oti o
ihsouv oudepw edoxasyh

Jo. 7:39 Mas ele disse isto a respeito do Espírito
que haviam de receber aqueles que cressem
nele; porque ainda o Espírito Santo não fora
dado, porque Jesus ainda não estava glorificado.

7:40 polloi oun ek tou oclou akousantev
ton logon elegon outov estin alhywv o
profhthv

Jo. 7:40 Então muitos da multidão, ouvindo esta
palavra, diziam: Verdadeiramente este é o
Profeta!

7:41 alloi elegon outov estin o cristov
Jo. 7:41 Outros diziam: Este é o Cristo; e outros
alloi de elegon mh gar ek thv galilaiav o diziam que o Cristo não vem da Galileia!
cristov ercetai

7:42 ouci h grafh eipen oti ek tou
spermatov dabid kai apo bhyleem thv
kwmhv opou hn dabid o cristov ercetai

Jo. 7:42 Não diz a Escritura que o Cristo vem da
semente de Davi e de Belém, da aldeia de onde
Davi era?

7:43 scisma oun en tw oclw egeneto di
auton

Jo. 7:43 Assim houve dissensão na multidão por
causa dele.

7:44 tinev de hyelon ex autwn piasai auton Jo. 7:44 E alguns dentre eles queriam prendê-lo,
all oudeiv epebalen ep auton tav ceirav
mas ninguém lançou as mãos nele.
7:45 hlyon oun oi uphretai prov touv
Jo. 7:45 Então os servidores voltaram aos
arciereiv kai farisaiouv kai eipon autoiv principais dos sacerdotes e fariseus; e estes lhes
ekeinoi dia ti ouk hgagete auton
disseram: Por que não o trouxestes?
7:46 apekriyhsan oi uphretai oudepote
outwv elalhsen anyrwpov wv outov o
anyrwpov

Jo. 7:46 Responderam os servidores: Nunca
homem algum falou assim como este homem!

7:47 apekriyhsan oun autoiv oi farisaioi
mh kai umeiv peplanhsye

Jo. 7:47 Responderam-lhes pois os fariseus: Não
fostes vós também enganados?

7:48 mh tiv ek twn arcontwn episteusen
eiv auton h ek twn farisaiwn

Jo. 7:48 Porventura algum dos principais ou dos
fariseus creu nele?

7:49 all o oclov outov o mh ginwskwn ton Jo. 7:49 Mas esta multidão, que não conhece a
nomon epikataratoi eisin
lei, é maldita.
7:50 legei nikodhmov prov autouv o elywn Jo. 7:50 Disse-lhes Nicodemos, o que veio a ele
nuktov prov auton eiv wn ex autwn
de noite, sendo um deles:
7:51 mh o nomov hmwn krinei ton anyrwpon Jo. 7:51 Porventura a nossa lei condena o
ean mh akoush par autou proteron kai
homem, se primeiramente não ouvir dele
gnw ti poiei
mesmo, e saber o que ele faz?
7:52 apekriyhsan kai eipon autw mh kai
su ek thv galilaiav ei ereunhson kai ide
oti profhthv ek thv galilaiav ouk
eghgertai

Jo. 7:52 Responderam eles, e disseram-lhe: Não
és tu também da Galileia? Procura e vê que
nenhum profeta se levantou da Galileia.

7:53 kai eporeuyh ekastov eiv ton oikon
autou

Jo. 7:53 E foi cada um para a sua casa.

8:1 ihsouv de eporeuyh eiv to orov twn
elaiwn

Jo. 8:1 PORÉM Jesus foi para o monte das
Oliveiras.

8:2 oryrou de palin paregeneto eiv to
ieron kai pav o laov hrceto prov auton
kai kayisav edidasken autouv

Jo. 8:2 E pela manhã cedo novamente voltou ao
templo, e todo o povo vinha a ele, e assentandose, os ensinava.

8:3 agousin de oi grammateiv kai oi
farisaioi prov auton gunaika en moiceia
kateilhmmenhn kai sthsantev authn en
mesw

Jo. 8:3 E os escribas e os fariseus lhe trouxeram
uma mulher apanhada em adultério;

8:4 legousin autw didaskale auth h gunh
kateilhfyh epautofwrw moiceuomenh

Jo. 8:4 E pondo-a no meio, disseram-lhe:
Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato,
adulterando.

8:5 en de tw nomw mwshv hmin eneteilato
tav toiautav liyoboleisyai su oun ti
legeiv

Jo. 8:5 E na lei, Moisés nos mandou as tais
serem apedrejadas; Tu pois que dizes?

8:6 touto de elegon peirazontev auton ina
ecwsin kathgorein autou o de ihsouv katw
kuqav tw daktulw egrafen eiv thn ghn mh
prospoioumenov

Jo. 8:6 E eles diziam isto, tentando-o, para que
tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinandose, escrevia com o dedo na terra, como se não
estivesse ouvindo.

8:7 wv de epemenon erwtwntev auton
anakuqav eipen prov autouv o
anamarthtov umwn prwtov ton liyon ep
auth baletw

Jo. 8:7 E como perseverassem lhe perguntando,
erguendo-se, lhes disse: Aquele sem pecado
dentre vós, por primeiro atire a pedra contra ela.

8:8 kai palin katw kuqav egrafen eiv thn Jo. 8:8 E inclinando-se novamente, escrevia na
ghn
terra.
8:9 oi de akousantev kai upo thv
suneidhsewv elegcomenoi exhrconto eiv
kay eiv arxamenoi apo twn presbuterwn
ewv twn escatwn kai kateleifyh monov o
ihsouv kai h gunh en mesw estwsa

Jo. 8:9 Porém ouvindo eles isto, e sendo
reprovados pela consciência, saíram um por um,
começando dos mais velhos, até os últimos; e
Jesus ficou só, e a mulher, que foi posta no
meio.

8:10 anakuqav de o ihsouv kai mhdena
yeasamenov plhn thv gunaikov eipen auth
h gunh pou eisin ekeinoi oi kathgoroi sou
oudeiv se katekrinen

Jo. 8:10 E erguendo-se Jesus, e não vendo
ninguém, exceto a mulher, disse a ela: Mulher,
onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te
condenou?

8:11 h de eipen oudeiv kurie eipen de auth o Jo. 8:11 E disse ela: Ninguém, Senhor. E disseihsouv oude egw se katakrinw poreuou
lhe Jesus: Nem eu também te condeno; vai, e
kai mhketi amartane
não peques mais.
8:12 palin oun o ihsouv autoiv elalhsen
legwn egw eimi to fwv tou kosmou o
akolouywn emoi ou mh peripathsei en th
skotia all exei to fwv thv zwhv

Jo. 8:12 Então Jesus Falou-lhes outra vez,
dizendo: Eu sou a luz do mundo; aquele que me
segue de modo nenhum andará nas trevas, mas
terá a luz da vida.

8:13 eipon oun autw oi farisaioi su peri
seautou martureiv h marturia sou ouk
estin alhyhv

Jo. 8:13 Disseram-lhe pois os fariseus: Tu
testificas de ti mesmo; portanto o teu
testemunho não é verdadeiro.

8:14 apekriyh ihsouv kai eipen autoiv kan
egw marturw peri emautou alhyhv estin h
marturia mou oti oida poyen hlyon kai
pou upagw umeiv de ouk oidate poyen
ercomai kai pou upagw

Jo. 8:14 Respondeu Jesus, e disse-lhes: Ainda
que eu testifico de mim mesmo, o meu
testemunho é verdadeiro; porque sei de onde
vim, e para onde vou; mas vós não sabeis de
onde venho, nem para onde vou.

8:15 umeiv kata thn sarka krinete egw ou Jo. 8:15 Vós julgais segundo a carne, eu não
krinw oudena
julgo a ninguém.
8:16 kai ean krinw de egw h krisiv h emh
alhyhv estin oti monov ouk eimi all egw
kai o pemqav me pathr

Jo. 8:16 E se eu também julgo, o meu
julgamento é verdadeiro, porque não sou eu só,
mas eu, e o Pai que me enviou.

8:17 kai en tw nomw de tw umeterw
gegraptai oti duo anyrwpwn h marturia
alhyhv estin

Jo. 8:17 E também na vossa lei está escrito, que
o testemunho de dois homens é verdadeiro.

8:18 egw eimi o marturwn peri emautou kai Jo. 8:18 Eu sou o que testifico de mim mesmo, e
marturei peri emou o pemqav me pathr
o Pai que me enviou, testifica de mim.
8:19 elegon oun autw pou estin o pathr
sou apekriyh o ihsouv oute eme oidate
oute ton patera mou ei eme hdeite kai ton

Jo. 8:19 Disseram-lhe então: Onde está o teu
Pai? Respondeu Jesus: Não me conheceis, nem a
meu Pai; se vós me conhecíeis, também

patera mou hdeite an

conheceríeis ao meu Pai.

8:20 tauta ta rhmata elalhsen o ihsouv
en tw gazofulakiw didaskwn en tw ierw
kai oudeiv epiasen auton oti oupw
elhluyei h wra autou

Jo. 8:20 Jesus falou estas palavras junto à arca
do tesouro, ensinando no templo; e ninguém o
prendeu, porque ainda não era chegada a sua
hora.

8:21 eipen oun palin autoiv o ihsouv egw
upagw kai zhthsete me kai en th amartia
umwn apoyaneisye opou egw upagw umeiv
ou dunasye elyein

Jo. 8:21 Disse-lhes pois Jesus novamente: Eu
me vou, e buscar-me-eis, e morrereis no vosso
pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir.

8:22 elegon oun oi ioudaioi mhti apoktenei Jo. 8:22 Diziam pois os judeus: Porventura ele
eauton oti legei opou egw upagw umeiv ou matará a si mesmo, pois diz: Para onde eu vou,
dunasye elyein
vós não podeis ir?
8:23 kai eipen autoiv umeiv ek twn katw
este egw ek twn anw eimi umeiv ek tou
kosmou toutou este egw ouk eimi ek tou
kosmou toutou

Jo. 8:23 E dizia-lhes: Vós sois de baixo, eu sou
de cima; vós sois deste mundo, eu não sou deste
mundo.

8:24 eipon oun umin oti apoyaneisye en taiv Jo. 8:24 Por isso vos disse, que morrereis nos
amartiaiv umwn ean gar mh pisteushte oti vossos pecados; porque se não crerdes que eu
egw eimi apoyaneisye en taiv amartiaiv
sou, morrereis nos vossos pecados.
umwn
8:25 elegon oun autw su tiv ei kai eipen
autoiv o ihsouv thn archn o ti kai lalw
umin

Jo. 8:25 Disseram-lhe então: Quem és tu? E
Jesus lhes disse: Aquele que já desde o princípio
também vos digo.

Ue 8:26 polla ecw peri umwn lalein kai
krinein all o pemqav me alhyhv estin
kagw a hkousa par autou tauta legw eiv
ton kosmon

Jo. 8:26 Muitas coisas tenho que dizer e julgar a
respeito de vós; mas aquele que me enviou é
verdadeiro; e eu, o que ouvi dele, estas coisas
falo ao mundo.

8:27 ouk egnwsan oti ton patera autoiv
elegen

Jo. 8:27 Mas eles não entenderam que lhes
falava do Pai.

8:28 eipen oun autoiv o ihsouv otan
uqwshte ton uion tou anyrwpou tote
gnwsesye oti egw eimi kai ap emautou poiw
ouden alla kaywv edidaxen me o pathr
mou tauta lalw

Jo. 8:28 Disse-lhes pois Jesus: Quando
levantardes o Filho do homem, então
conhecereis que eu sou ele, e não faço nada de
mim mesmo; mas como me ensinou o meu Pai,
isto eu digo.

8:29 kai o pemqav me met emou estin ouk
afhken me monon o pathr oti egw ta
aresta autw poiw pantote

Jo. 8:29 E aquele que me enviou está comigo. O
Pai não me deixou só, porque eu sempre faço o
que lhe agrada.

8:30 tauta autou lalountov polloi
episteusan eiv auton

Jo. 8:30 Falando ele estas coisas, muitos creram
nele.

8:31 elegen oun o ihsouv prov touv
pepisteukotav autw ioudaiouv ean umeiv
meinhte en tw logw tw emw alhywv
mayhtai mou este

Jo. 8:31 Dizia pois Jesus aos judeus que tinham
crido nele: Se vós permanecerdes na minha
palavra, verdadeiramente sois meus discípulos.

8:32 kai gnwsesye thn alhyeian kai h
alhyeia eleuyerwsei umav

Jo. 8:32 E conhecereis a verdade, e a verdade
vos libertará.

8:33 apekriyhsan autw sperma abraam

Jo. 8:33 Responderam-lhe: Nós somos semente

esmen kai oudeni dedouleukamen pwpote
pwv su legeiv oti eleuyeroi genhsesye

de Abraão, e nunca servimos a ninguém; como
dizes tu: Vós sereis livres?

8:34 apekriyh autoiv o ihsouv amhn amhn
legw umin oti pav o poiwn thn amartian
doulov estin thv amartiav

Jo. 8:34 Jesus lhes respondeu: Em verdade, em
verdade vos digo, que todo aquele que pratica o
pecado, é servo do pecado.

8:35 o de doulov ou menei en th oikia eiv
ton aiwna o uiov menei eiv ton aiwna

Jo. 8:35 Ora, o servo não permanece na casa
para sempre; mas o Filho permanece para
sempre.

8:36 ean oun o uiov umav eleuyerwsh
ontwv eleuyeroi esesye

Jo. 8:36 Portanto, se o Filho vos libertar,
verdadeiramente sereis livres.

8:37 oida oti sperma abraam este alla
zhteite me apokteinai oti o logov o emov
ou cwrei en umin

Jo. 8:37 Bem sei que sois semente de Abraão;
porém procurais matar-me, porque a minha
palavra não tem lugar em vós.

8:38 egw o ewraka para tw patri mou
lalw kai umeiv oun o ewrakate para tw
patri umwn poieite

Jo. 8:38 Eu falo do que tenho visto junto ao meu
Pai; e vós, portanto, o que tendes visto junto ao
vosso pai, isso fazeis.

8:39 apekriyhsan kai eipon autw o pathr Jo. 8:39 Responderam, e disseram-lhe: O nosso
hmwn abraam estin legei autoiv o ihsouv pai é Abraão. Disse-lhes Jesus: Se éreis filhos de
ei tekna tou abraam hte ta erga tou
Abraão, fazíeis as obras de Abraão.
abraam epoieite an
8:40 nun de zhteite me apokteinai
anyrwpon ov thn alhyeian umin lelalhka
hn hkousa para tou yeou touto abraam
ouk epoihsen

Jo. 8:40 Porém, agora procurais matar-me,
homem que vos tenho falado a verdade que ouvi
de Deus: Abraão não fez isto!

8:41 umeiv poieite ta erga tou patrov
Jo. 8:41 Vós fazeis as obras do vosso pai.
umwn eipon oun autw hmeiv ek porneiav ou Disseram-lhe pois: Nós não nascemos de
gegennhmeya ena patera ecomen ton yeon
fornicação; temos um Pai, Deus.
8:42 eipen autoiv o ihsouv ei o yeov pathr
umwn hn hgapate an eme egw gar ek tou
yeou exhlyon kai hkw oude gar ap emautou
elhluya all ekeinov me apesteilen

Jo. 8:42 Disse-lhes pois Jesus: Se Deus fora o
vosso Pai, certamente vós me amaríeis; porque
eu saí e venho de Deus; pois não vim de mim
mesmo, mas ele me enviou.

8:43 dia ti thn lalian thn emhn ou
ginwskete oti ou dunasye akouein ton
logon ton emon

Jo. 8:43 Por que não entendeis a minha
linguagem? Porque não podeis ouvir a minha
palavra.

8:44 umeiv ek patrov tou diabolou este
kai tav epiyumiav tou patrov umwn yelete
poiein ekeinov anyrwpoktonov hn ap
archv kai en th alhyeia ouc esthken oti
ouk estin alhyeia en autw otan lalh to
qeudov ek twn idiwn lalei oti qeusthv
estin kai o pathr autou

Jo. 8:44 Vós sois de pai o Diabo, e quereis fazer
as cobiças do vosso pai. Ele foi homicida desde
o principio, e não permaneceu na verdade,
porque não há verdade nele; quando fala a
mentira, fala do que lhe é próprio, porque é
mentiroso, e o pai dele.

8:45 egw de oti thn alhyeian legw ou
pisteuete moi

Jo. 8:45 Mas porque eu vos digo a verdade, não
me credes.

8:46 tiv ex umwn elegcei me peri amartiav
ei de alhyeian legw dia ti umeiv ou
pisteuete moi

Jo. 8:46 Quem dentre vós me convence de
pecado? E se eu digo a verdade, por que vós não
me credes?

8:47 o wn ek tou yeou ta rhmata tou yeou
akouei dia touto umeiv ouk akouete oti ek
tou yeou ouk este

Jo. 8:47 Quem é de Deus, ouve as palavras de
Deus; por isso vós não ouvis, porque não sois de
Deus.

8:48 apekriyhsan oun oi ioudaioi kai eipon Jo. 8:48 Responderam então os judeus, e
autw ou kalwv legomen hmeiv oti
disseram-lhe: Não dizemos nós bem, que tu és
samareithv ei su kai daimonion eceiv
samaritano, e tens demônio?
8:49 apekriyh ihsouv egw daimonion ouk
ecw alla timw ton patera mou kai umeiv
atimazete me

Jo. 8:49 Respondeu Jesus: Eu não tenho
demônio, antes honro o meu Pai; e vós me
desonrais.

8:50 egw de ou zhtw thn doxan mou estin o Jo. 8:50 Eu porém, não busco a minha glória; há
zhtwn kai krinwn
quem busque, e julgue.
8:51 amhn amhn legw umin ean tiv ton
logon ton emon thrhsh yanaton ou mh
yewrhsh eiv ton aiwna

Jo. 8:51 Em verdade, em verdade vos digo: Se
alguém guardar a minha palavra, que de modo
nenhum veja a morte para sempre.

8:52 eipon oun autw oi ioudaioi nun
egnwkamen oti daimonion eceiv abraam
apeyanen kai oi profhtai kai su legeiv
ean tiv ton logon mou thrhsh ou mh
geusetai yanatou eiv ton aiwna

Jo. 8:52 Disseram-lhe então os judeus: Agora
conhecemos que tens demônio. Abraão morreu,
e os profetas; e tu dizes: Se alguém guardar a
minha palavra, que não provará da morte para
sempre.

8:53 mh su meizwn ei tou patrov hmwn
abraam ostiv apeyanen kai oi profhtai
apeyanon tina seauton su poieiv

Jo. 8:53 Porventura és tu maior que o nosso pai
Abraão, o qual morreu? E os profetas morreram!
Quem te fazes a ti mesmo?

8:54 apekriyh ihsouv ean egw doxazw
emauton h doxa mou ouden estin estin o
pathr mou o doxazwn me on umeiv legete
oti yeov umwn estin

Jo. 8:54 Respondeu Jesus: Se eu glorifico a mim
mesmo, a minha glória nada é; quem me
glorifica é o meu Pai, o qual vós dizeis que é
vosso Deus.

8:55 kai ouk egnwkate auton egw de oida
auton kai ean eipw oti ouk oida auton
esomai omoiov umwn qeusthv all oida
auton kai ton logon autou thrw

Jo. 8:55 E vós não o conheceis, mas eu o
conheço; e se eu disser que não o conheço, serei
mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo
a sua palavra.

8:56 abraam o pathr umwn hgalliasato
ina idh thn hmeran thn emhn kai eiden kai
ecarh

Jo. 8:56 Abraão, o vosso pai, exultou em que
visse o meu dia; e viu, e alegrou-se.

8:57 eipon oun oi ioudaioi prov auton
penthkonta eth oupw eceiv kai abraam
ewrakav

Jo. 8:57 Disseram-lhe pois os judeus: Ainda não
tens cinquenta anos, e viste Abraão?

8:58 eipen autoiv o ihsouv amhn amhn legw Jo. 8:58 Disse-lhes Jesus: Em verdade, em
umin prin abraam genesyai egw eimi
verdade vos digo: Antes de Abraão existir, eu
sou.
8:59 hran oun liyouv ina balwsin ep auton Jo. 8:59 Então eles pegaram pedras para
ihsouv de ekrubh kai exhlyen ek tou ierou atirarem nele. Mas Jesus ocultou-se, e saiu do
dielywn dia mesou autwn kai parhgen
templo, passando pelo meio deles, e assim foi.
outwv
9:1 kai paragwn eiden anyrwpon tuflon
ek genethv

Jo. 9:1 E passando, ele viu um homem cego
desde seu nascimento.

9:2 kai hrwthsan auton oi mayhtai autou

Jo. 9:2 E perguntaram-lhe os seus discípulos,

legontev rabbi tiv hmarten outov h oi
goneiv autou ina tuflov gennhyh

dizendo: Rabi, quem pecou? Este, ou os seus
pais, para que nascesse cego?

9:3 apekriyh o ihsouv oute outov hmarten
oute oi goneiv autou all ina fanerwyh ta
erga tou yeou en autw

Jo. 9:3 Jesus respondeu: Nem este pecou, nem
os seus pais; mas para que as obras de Deus
sejam manifestas nele.

9:4 eme dei ergazesyai ta erga tou
Jo. 9:4 A mim é necessário fazer as obras
pemqantov me ewv hmera estin ercetai nux daquele que me enviou, enquanto é dia; a noite
ote oudeiv dunatai ergazesyai
vem, quando ninguém pode trabalhar.
9:5 otan en tw kosmw w fwv eimi tou
kosmou

Jo. 9:5 Enquanto eu estou no mundo, eu sou a
luz do mundo.

9:6 tauta eipwn eptusen camai kai
epoihsen phlon ek tou ptusmatov kai
epecrisen ton phlon epi touv ofyalmouv
tou tuflou

Jo. 9:6 Havendo dito isto, ele cuspiu na terra, e
fez lodo da saliva, e untou o lodo sobre os olhos
do cego.

9:7 kai eipen autw upage niqai eiv thn
kolumbhyran tou silwam o ermhneuetai
apestalmenov aphlyen oun kai eniqato
kai hlyen blepwn

Jo. 9:7 E disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de
Siloé (que é traduzido: Enviado). Então ele foi, e
lavou-se; e voltou vendo.

9:8 oi oun geitonev kai oi yewrountev
auton to proteron oti tuflov hn elegon
ouc outov estin o kayhmenov kai
prosaitwn

Jo. 9:8 Então os vizinhos e os que antes o
tinham visto que era cego; diziam: Não é este
aquele que assentava, e mendigava?

9:9 alloi elegon oti outov estin alloi de
oti omoiov autw estin ekeinov elegen oti
egw eimi

Jo. 9:9 Uns diziam: É ele. E outros, que: É
parecido com ele. Mas ele dizia: Eu sou ele.

9:10 elegon oun autw pwv anewcyhsan sou Jo. 9:10 Então, lhe disseram: Como foram
oi ofyalmoi
abertos os teus olhos?
9:11 apekriyh ekeinov kai eipen anyrwpov
legomenov ihsouv phlon epoihsen kai
epecrisen mou touv ofyalmouv kai eipen
moi upage eiv thn kolumbhyran tou silwam
kai niqai apelywn de kai niqamenov
anebleqa

Jo. 9:11 Respondeu ele, e disse: Um homem
chamado Jesus, fez lodo, e untou os meus olhos,
e me disse: Vai ao tanque de Siloé, e lava-te. E
havendo ido, e lavado, eu vi.

9:12 eipon oun autw pou estin ekeinov
legei ouk oida

Jo. 9:12 Disseram-lhe pois: Onde está ele? Disse
ele: Não sei.

9:13 agousin auton prov touv farisaiouv
ton pote tuflon

Jo. 9:13 Então eles o levaram aos fariseus,
aquele que antes era cego.

9:14 hn de sabbaton ote ton phlon
Jo. 9:14 E era sábado, quando Jesus fez o lodo, e
epoihsen o ihsouv kai anewxen autou touv lhe abriu os olhos.
ofyalmouv
9:15 palin oun hrwtwn auton kai oi
farisaioi pwv anebleqen o de eipen autoiv
phlon epeyhken epi touv ofyalmouv mou
kai eniqamhn kai blepw

Jo. 9:15 Então, novamente, os fariseus também
lhe perguntavam como ele recebeu visão, e ele
lhes disse; Ele pôs lodo sobre os meus olhos, e
lavei-me, e vejo.

9:16 elegon oun ek twn farisaiwn tinev
Jo. 9:16 Então alguns dos fariseus diziam: Este
outov o anyrwpov ouk estin para tou yeou homem não é de Deus; pois não guarda o

oti to sabbaton ou threi alloi elegon pwv sábado. Outros diziam: Como pode um homem
dunatai anyrwpov amartwlov toiauta
pecador fazer tais sinais? E havia dissensão
shmeia poiein kai scisma hn en autoiv
entre eles.
9:17 legousin tw tuflw palin su ti legeiv Jo. 9:17 Novamente eles dizem ao cego: Tu que
peri autou oti hnoixen sou touv ofyalmouv dizes dele, visto que abriu os teus olhos? E ele
o de eipen oti profhthv estin
disse: Que é Profeta!
9:18 ouk episteusan oun oi ioudaioi peri
autou oti tuflov hn kai anebleqen ewv
otou efwnhsan touv goneiv autou tou
anableqantov

Jo. 9:18 Mas os judeus não creram a respeito
dele que era cego e recebeu a visão, enquanto
não chamaram os pais daquele que tinha
recebido a visão.

9:19 kai hrwthsan autouv legontev outov
estin o uiov umwn on umeiv legete oti
tuflov egennhyh pwv oun arti blepei

Jo. 9:19 E lhes perguntaram, dizendo: É este o
vosso filho, o qual vós dizeis que nasceu cego?
Como então agora vê?

9:20 apekriyhsan autoiv oi goneiv autou
kai eipon oidamen oti outov estin o uiov
hmwn kai oti tuflov egennhyh

Jo. 9:20 Responderam-lhes os seus pais, e
disseram: Sabemos que este é o nosso filho, e
que nasceu cego;

9:21 pwv de nun blepei ouk oidamen h tiv
hnoixen autou touv ofyalmouv hmeiv ouk
oidamen autov hlikian ecei auton
erwthsate autov peri autou lalhsei

Jo. 9:21 Mas como agora vê, nós não sabemos;
ou, quem lhe abriu os olhos, nós não sabemos;
ele tem idade, perguntai-lhe, ele falará por si
mesmo.

9:22 tauta eipon oi goneiv autou oti
efobounto touv ioudaiouv hdh gar
suneteyeinto oi ioudaioi ina ean tiv auton
omologhsh criston aposunagwgov genhtai

Jo. 9:22 Os seus pais disseram isto, porque
temiam os judeus. Porquanto os judeus já
tinham concordado à uma, que se alguém
confessasse ser ele o Cristo, fosse posto para
fora da sinagoga.

9:23 dia touto oi goneiv autou eipon oti
hlikian ecei auton erwthsate

Jo. 9:23 Por isso os seus pais disseram: Ele tem
idade, perguntai vós a ele.

9:24 efwnhsan oun ek deuterou ton
anyrwpon ov hn tuflov kai eipon autw
dov doxan tw yew hmeiv oidamen oti o
anyrwpov outov amartwlov estin

Jo. 9:24 Então eles chamaram pela segunda vez
o homem que fora cego, e lhe disseram: Dá
glória a Deus! Nós sabemos que esse homem é
pecador.

9:25 apekriyh oun ekeinov kai eipen ei
amartwlov estin ouk oida en oida oti
tuflov wn arti blepw

Jo. 9:25 Respondeu ele pois, e disse: Se é
pecador, não sei; uma coisa sei: Que sendo
cego, agora eu vejo.

9:26 eipon de autw palin ti epoihsen soi
pwv hnoixen sou touv ofyalmouv

Jo. 9:26 E lhe disseram novamente: Que te fez
ele? Como abriu os teus olhos?

9:27 apekriyh autoiv eipon umin hdh kai
ouk hkousate ti palin yelete akouein mh
kai umeiv yelete autou mayhtai genesyai

Jo. 9:27 Ele lhes respondeu: Já vos disse, e
ainda não ouvistes, para que novamente quereis
ouvir? Porventura vós quereis também vos fazer
discípulos dele?

9:28 eloidorhsan oun auton kai eipon su
ei mayhthv ekeinou hmeiv de tou mwsewv
esmen mayhtai

Jo. 9:28 Então o injuriaram, e disseram:
Discípulo dele és tu; mas nós somos discípulos
de Moisés.

9:29 hmeiv oidamen oti mwsh lelalhken o
yeov touton de ouk oidamen poyen estin

Jo. 9:29 Nós bem sabemos que Deus falou a
Moisés; mas este, não sabemos de onde ele é.

9:30 apekriyh o anyrwpov kai eipen autoiv Jo. 9:30 Respondeu aquele homem, e lhes disse:

en gar toutw yaumaston estin oti umeiv
ouk oidate poyen estin kai anewxen mou
touv ofyalmouv

Nisto pois, está uma coisa maravilhosa: Que vós
não sabeis de onde ele é; e ele abriu os meus
olhos!

9:31 oidamen de oti amartwlwn o yeov ouk Jo. 9:31 E bem sabemos que Deus não ouve aos
akouei all ean tiv yeosebhv h kai to
pecadores; mas se alguém é temente a Deus, e
yelhma autou poih toutou akouei
faz a sua vontade, a este ele ouve.
9:32 ek tou aiwnov ouk hkousyh oti
hnoixen tiv ofyalmouv tuflou
gegennhmenou

Jo. 9:32 Desde o princípio do mundo não se
ouviu, que alguém abrisse os olhos de um tendo
nascido cego.

9:33 ei mh hn outov para yeou ouk hdunato Jo. 9:33 Se este não fosse de Deus, não poderia
poiein ouden
fazer coisa alguma.
9:34 apekriyhsan kai eipon autw en
amartiaiv su egennhyhv olov kai su
didaskeiv hmav kai exebalon auton exw

Jo. 9:34 Eles responderam, e lhe disseram: Tu
foste nascido todo em pecados, e tu, ensinas a
nós? E o lançaram fora.

9:35 hkousen o ihsouv oti exebalon auton
exw kai eurwn auton eipen autw su
pisteueiv eiv ton uion tou yeou

Jo. 9:35 Jesus ouviu que o lançaram fora, e
havendo-o encontrado, disse-lhe: Crês tu no
Filho de Deus?

9:36 apekriyh ekeinov kai eipen tiv estin
kurie ina pisteusw eiv auton

Jo. 9:36 Ele respondeu, e disse: Quem é ele,
Senhor, para que eu creia nele?

9:37 eipen de autw o ihsouv kai ewrakav Jo. 9:37 E disse-lhe Jesus: Tanto já o tens visto,
auton kai o lalwn meta sou ekeinov estin como é ele o que está falando contigo.
9:38 o de efh pisteuw kurie kai
prosekunhsen autw

Jo. 9:38 E ele disse: Eu creio Senhor; e o
adorou.

9:39 kai eipen o ihsouv eiv krima egw eiv
ton kosmon touton hlyon ina oi mh
blepontev blepwsin kai oi blepontev
tufloi genwntai

Jo. 9:39 E disse Jesus: Eu vim a este mundo para
juízo, para que os que não veem, vejam; e
aqueles que veem, tornem-se cegos.

9:40 kai hkousan ek twn farisaiwn tauta Jo. 9:40 E alguns dos fariseus que estavam com
oi ontev met autou kai eipon autw mh kai ele, ouviram isto; e lhe disseram: Porventura
hmeiv tufloi esmen
também nós somos cegos?
9:41 eipen autoiv o ihsouv ei tufloi hte
ouk an eicete amartian nun de legete oti
blepomen h oun amartia umwn menei

Jo. 9:41 Disse-lhes Jesus: Se vós éreis cegos,
não tínheis pecado; mas agora dizeis: Nós
vemos; portanto o vosso pecado permanece.

10:1 amhn amhn legw umin o mh
eisercomenov dia thv yurav eiv thn aulhn
twn probatwn alla anabainwn allacoyen
ekeinov klepthv estin kai lhsthv

Jo. 10:1 Em verdade, em verdade vos digo:
Aquele que não entra pela porta no aprisco das
ovelhas, mas sobe por outra parte, este é ladrão e
salteador.

10:2 o de eisercomenov dia thv yurav
poimhn estin twn probatwn

Jo. 10:2 Mas o que entra pela porta, é o pastor
das ovelhas.

10:3 toutw o yurwrov anoigei kai ta
probata thv fwnhv autou akouei kai ta
idia probata kalei kat onoma kai exagei
auta

Jo. 10:3 A este o porteiro abre, e as ovelhas
ouvem a sua voz, e chama as ovelhas
pertencentes a ele por nome, e as traz para fora.

10:4 kai otan ta idia probata ekbalh
emprosyen autwn poreuetai kai ta
probata autw akolouyei oti oidasin thn

Jo. 10:4 E quando tira para fora as suas próprias
ovelhas, ele vai adiante delas, e as ovelhas o
seguem, porque conhecem a sua voz.

fwnhn autou
10:5 allotriw de ou mh akolouyhswsin
alla feuxontai ap autou oti ouk oidasin
twn allotriwn thn fwnhn

Jo. 10:5 Mas de maneira nenhuma seguirão ao
estranho, antes fugirão dele; porque não
conhecem a voz dos estranhos.

10:6 tauthn thn paroimian eipen autoiv o
ihsouv ekeinoi de ouk egnwsan tina hn a
elalei autoiv

Jo. 10:6 Jesus lhes disse esta parábola; mas eles
não entenderam o que era que ele lhes dizia.

10:7 eipen oun palin autoiv o ihsouv amhn
amhn legw umin oti egw eimi h yura twn
probatwn

Jo. 10:7 Então Jesus Disse-lhes novamente: Em
verdade, em verdade vos digo, que eu sou a
porta das ovelhas.

10:8 pantev osoi pro emou hlyon kleptai
eisin kai lhstai all ouk hkousan autwn
ta probata

Jo. 10:8 Todos quantos vieram antes de mim,
são ladrões e salteadores; mas as ovelhas não os
ouviram.

10:9 egw eimi h yura di emou ean tiv
eiselyh swyhsetai kai eiseleusetai kai
exeleusetai kai nomhn eurhsei

Jo. 10:9 Eu sou a porta; se alguém entrar por
mim, será salvo, e entrará, e sairá, e achará
pastagem.

10:10 o klepthv ouk ercetai ei mh ina
kleqh kai yush kai apolesh egw hlyon
ina zwhn ecwsin kai perisson ecwsin

Jo. 10:10 O ladrão não vem senão para roubar, e
matar, e destruir, eu vim para que tenham vida, e
a tenham com abundância.

10:11 egw eimi o poimhn o kalov o poimhn Jo. 10:11 Eu sou o bom Pastor; o bom Pastor
o kalov thn quchn autou tiyhsin uper twn põe a sua vida pelas ovelhas.
probatwn
10:12 o misywtov de kai ouk wn poimhn ou
ouk eisin ta probata idia yewrei ton
lukon ercomenon kai afihsin ta probata
kai feugei kai o lukov arpazei auta kai
skorpizei ta probata

Jo. 10:12 Mas o jornaleiro, e não sendo um
pastor, de quem as ovelhas não são de sua
propriedade, vê vindo o lobo, e deixa as ovelhas,
e foge; e o lobo as arrebata, e dispersa as
ovelhas;

10:13 o de misywtov feugei oti misywtov
estin kai ou melei autw peri twn
probatwn

Jo. 10:13 E o jornaleiro foge, porque é
jornaleiro, e ele mesmo não tem cuidado a
respeito das ovelhas.

10:14 egw eimi o poimhn o kalov kai
ginwskw ta ema kai ginwskomai upo twn
emwn

Jo. 10:14 Eu sou o bom Pastor, e conheço as
minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou
conhecido.

10:15 kaywv ginwskei me o pathr kagw
ginwskw ton patera kai thn quchn mou
tiyhmi uper twn probatwn

Jo. 10:15 Assim como o Pai me conhece,
também eu conheço o Pai; e ponho a minha vida
pelas ovelhas.

10:16 kai alla probata ecw a ouk estin
ek thv aulhv tauthv kakeina me dei
agagein kai thv fwnhv mou akousousin
kai genhsetai mia poimnh eiv poimhn

Jo. 10:16 E tenho outras ovelhas que não são
deste aprisco; estas também me convém trazer, e
ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho, e
um só pastor.

10:17 dia touto o pathr me agapa oti egw Jo. 10:17 Por isso o Pai me ama, porque eu dou
tiyhmi thn quchn mou ina palin labw
a minha vida para novamente a receber.
authn
10:18 oudeiv airei authn ap emou all egw
tiyhmi authn ap emautou exousian ecw
yeinai authn kai exousian ecw palin

Jo. 10:18 Ninguém a tira de mim, mas eu a dou
de mim mesmo; tenho autoridade para dá-la, e
tenho autoridade para novamente a receber. Este

labein authn tauthn thn entolhn elabon
para tou patrov mou

mandamento eu recebi do meu Pai.

10:19 scisma oun palin egeneto en toiv
ioudaioiv dia touv logouv toutouv

Jo. 10:19 Então, outra vez houve dissensão entre
os judeus, por causa destas palavras.

10:20 elegon de polloi ex autwn daimonion Jo. 10:20 E muitos deles diziam: Ele tem
ecei kai mainetai ti autou akouete
demônio, e está fora de si; Por que vós o ouvis?
10:21 alloi elegon tauta ta rhmata ouk
Jo. 10:21 Outros diziam: Estas palavras não são
estin daimonizomenou mh daimonion dunatai de endemoninhado. Pode porventura um
tuflwn ofyalmouv anoigein
demônio abrir os olhos aos cegos?
10:22 egeneto de ta egkainia en toiv
ierosolumoiv kai ceimwn hn

Jo. 10:22 E chegou a Festa da dedicação em
Jerusalém, e era inverno.

10:23 kai periepatei o ihsouv en tw ierw
en th stoa tou solomwntov

Jo. 10:23 E Jesus caminhava no templo, no
alpendre de Salomão.

10:24 ekuklwsan oun auton oi ioudaioi kai
elegon autw ewv pote thn quchn hmwn
aireiv ei su ei o cristov eipe hmin
parrhsia

Jo. 10:24 Então rodearam-no os judeus, e lhe
diziam: Até quando terás a nossa alma em
suspense? Se tu és o Cristo, dize-nos
abertamente.

10:25 apekriyh autoiv o ihsouv eipon umin Jo. 10:25 Jesus respondeu-lhes: Já vos disse, e
kai ou pisteuete ta erga a egw poiw en tw não credes. As obras que eu faço no nome do
onomati tou patrov mou tauta marturei
meu Pai, essas testificam a respeito de mim;
peri emou
10:26 all umeiv ou pisteuete ou gar este
ek twn probatwn twn emwn kaywv eipon
umin

Jo. 10:26 Mas vós não credes, porque não sois
das minhas ovelhas, como vos disse.

10:27 ta probata ta ema thv fwnhv mou
akouei kagw ginwskw auta kai
akolouyousin moi

Jo. 10:27 As minhas ovelhas ouvem a minha
voz, e eu as conheço, e elas me seguem.

10:28 kagw zwhn aiwnion didwmi autoiv
Jo. 10:28 E eu lhes dou a vida eterna, e de modo
kai ou mh apolwntai eiv ton aiwna kai ouc nenhum perecerão para sempre, e ninguém as
arpasei tiv auta ek thv ceirov mou
arrebatará da minha mão.
10:29 o pathr mou ov dedwken moi meizwn Jo. 10:29 O Meu Pai que as tem dado a mim, é
pantwn estin kai oudeiv dunatai arpazein maior que todos; e ninguém pode arrebatá-las da
ek thv ceirov tou patrov mou
mão do meu Pai.
10:30 egw kai o pathr en esmen

Jo. 10:30 Eu e o Pai somos um.

10:31 ebastasan oun palin liyouv oi
ioudaioi ina liyaswsin auton

Jo. 10:31 Os judeus então, outra vez tomaram
pedras, para o apedrejarem.

10:32 apekriyh autoiv o ihsouv polla
kala erga edeixa umin ek tou patrov mou
dia poion autwn ergon liyazete me

Jo. 10:32 Jesus lhes respondeu: Eu vos mostrei
muitas obras excelentes do meu Pai; por qual
obra destas me apedrejais?

10:33 apekriyhsan autw oi ioudaioi
Jo. 10:33 Responderam-lhe os judeus dizendo:
legontev peri kalou ergou ou liyazomen se Não te apedrejamos por boa obra, mas por
alla peri blasfhmiav kai oti su
blasfêmia; e porque sendo tu homem, fazes a ti
anyrwpov wn poieiv seauton yeon
mesmo Deus.
10:34 apekriyh autoiv o ihsouv ouk estin
gegrammenon en tw nomw umwn egw eipa
yeoi este

Jo. 10:34 Respondeu-lhes Jesus: Não está escrito
na vossa lei: Eu disse, vós sois deuses?

10:35 ei ekeinouv eipen yeouv prov ouv o
logov tou yeou egeneto kai ou dunatai
luyhnai h grafh

Jo. 10:35 Pois se ele os chamou deuses, aqueles
a quem a palavra de Deus veio, e a Escritura não
pode ser quebrantada;

10:36 on o pathr hgiasen kai apesteilen
eiv ton kosmon umeiv legete oti
blasfhmeiv oti eipon uiov tou yeou eimi

Jo. 10:36 A mim, a quem o Pai santificou, e
enviou ao mundo, vós dizeis: Blasfemas; porque
eu disse: Sou o Filho de Deus?

10:37 ei ou poiw ta erga tou patrov mou
mh pisteuete moi

Jo. 10:37 Se eu não faço as obras do meu Pai,
não me creiais.

10:38 ei de poiw kan emoi mh pisteuhte
toiv ergoiv pisteusate ina gnwte kai
pisteushte oti en emoi o pathr kagw en
autw

Jo. 10:38 Mas se as faço, mesmo se não creiais
em mim, crede nas obras; para que conheçais e
creiais, que o Pai está em mim, e eu nele.

10:39 ezhtoun oun palin auton piasai kai
exhlyen ek thv ceirov autwn

Jo. 10:39 Procuravam pois outra vez prendê-lo;
mas ele se saiu das suas mãos.

10:40 kai aphlyen palin peran tou
Jo. 10:40 E retirou-se novamente para além do
iordanou eiv ton topon opou hn iwannhv to Jordão, ao lugar onde João no princípio estava
prwton baptizwn kai emeinen ekei
batizando, e ficou ali.
10:41 kai polloi hlyon prov auton kai
elegon oti iwannhv men shmeion epoihsen
ouden panta de osa eipen iwannhv peri
toutou alhyh hn

Jo. 10:41 E muitos vinham a ele, e diziam: Na
verdade, João nenhum sinal fez; mas tudo
quanto João disse a respeito deste, era verdade.

10:42 kai episteusan polloi ekei eiv auton Jo. 10:42 E muitos ali creram nele.
11:1 hn de tiv asyenwn lazarov apo
Jo. 11:1 E ESTAVA enfermo um certo homem,
bhyaniav ek thv kwmhv mariav kai maryav chamado Lázaro, de Betânia, da aldeia de
thv adelfhv authv
Maria, e de Marta a sua irmã.
11:2 hn de maria h aleiqasa ton kurion
Jo. 11:2 (E Maria era a que tinha ungido o
murw kai ekmaxasa touv podav autou taiv Senhor com unguento, e lhe enxugado os pés
yrixin authv hv o adelfov lazarov hsyenei com os seus cabelos; cujo irmão Lázaro estava
enfermo.)
11:3 apesteilan oun ai adelfai prov
Jo. 11:3 Então as irmãs enviaram mensageiro a
auton legousai kurie ide on fileiv asyenei ele, dizendo: Senhor, eis que aquele a quem tu
amas, está enfermo.
11:4 akousav de o ihsouv eipen auth h
asyeneia ouk estin prov yanaton all uper
thv doxhv tou yeou ina doxasyh o uiov tou
yeou di authv

Jo. 11:4 E Jesus ouvindo-o, disse: Esta
enfermidade não é para morte, mas para a glória
de Deus; para que o Filho de Deus seja
glorificado por ela.

11:5 hgapa de o ihsouv thn maryan kai thn Jo. 11:5 E Jesus amava à Marta, e à sua irmã, e
adelfhn authv kai ton lazaron
a Lázaro.
11:6 wv oun hkousen oti asyenei tote men
emeinen en w hn topw duo hmerav

Jo. 11:6 Por isso, quando ouviu que ele estava
enfermo; então, na verdade, ainda permaneceu
dois dias no lugar em que estava.

11:7 epeita meta touto legei toiv mayhtaiv Jo. 11:7 Logo depois disto, diz aos discípulos:
agwmen eiv thn ioudaian palin
Vamos outra vez para a Judeia
11:8 legousin autw oi mayhtai rabbi nun
ezhtoun se liyasai oi ioudaioi kai palin
upageiv ekei

Jo. 11:8 Dizem-lhe os discípulos: Rabi, ainda
agora os judeus procuravam te apedrejar; e
novamente vais para lá?

11:9 apekriyh o ihsouv ouci dwdeka eisin
wrai thv hmerav ean tiv peripath en th
hmera ou proskoptei oti to fwv tou
kosmou toutou blepei

Jo. 11:9 Jesus respondeu: Não há doze horas no
dia? Se alguém anda durante o dia, não tropeça,
porque vê a luz deste mundo.

11:10 ean de tiv peripath en th nukti
proskoptei oti to fwv ouk estin en autw

Jo. 11:10 Mas se alguém anda durante a noite,
tropeça; porque não há luz nele.

11:11 tauta eipen kai meta touto legei
autoiv lazarov o filov hmwn kekoimhtai
alla poreuomai ina exupnisw auton

Jo. 11:11 Falou ele estas coisas; e depois disso,
lhes diz: Lázaro o nosso amigo dorme; mas eu
vou para que o desperte do sono.

11:12 eipon oun oi mayhtai autou kurie ei
kekoimhtai swyhsetai

Jo. 11:12 Então disseram os seus discípulos:
Senhor, se dorme, estará bem.

11:13 eirhkei de o ihsouv peri tou yanatou Jo. 11:13 Mas Jesus tinha falado a respeito da
autou ekeinoi de edoxan oti peri thv
morte dele; mas eles pensaram que falava do
koimhsewv tou upnou legei
repouso do sono.
11:14 tote oun eipen autoiv o ihsouv
parrhsia lazarov apeyanen

Jo. 11:14 Então pois, Jesus
claramente: Lázaro morreu.

lhes

disse

11:15 kai cairw di umav ina pisteushte oti Jo. 11:15 E folgo, por causa de vós, que eu não
ouk hmhn ekei all agwmen prov auton
estivesse lá, para que creiais; porém vamos a
ele.
11:16 eipen oun ywmav o legomenov
didumov toiv summayhtaiv agwmen kai
hmeiv ina apoyanwmen met autou

Jo. 11:16 Então, disse Tomé, o chamado
Dídimo, aos condiscípulos: Vamos nós também,
para que morramos com ele.

11:17 elywn oun o ihsouv euren auton
tessarav hmerav hdh econta en tw
mnhmeiw

Jo. 11:17 Vindo pois Jesus, achou-o estando já
quatro dias na sepultura.

11:18 hn de h bhyania egguv twn
ierosolumwn wv apo stadiwn dekapente

Jo. 11:18 (Ora, Betânia era próxima de
Jerusalém, cerca de quinze estádios.)

11:19 kai polloi ek twn ioudaiwn
elhluyeisan prov tav peri maryan kai
marian ina paramuyhswntai autav peri
tou adelfou autwn

Jo. 11:19 E muitos dos Judeus tinham vindo aos
que estavam ao redor de Marta e Maria, para
que as consolassem a respeito do irmão delas.

11:20 h oun marya wv hkousen oti o ihsouv Jo. 11:20 Então, quando Marta ouviu que Jesus
ercetai uphnthsen autw maria de en tw
vinha, saiu-lhe ao encontro; mas Maria ficou
oikw ekayezeto
assentada em casa.
11:21 eipen oun h marya prov ton ihsoun
kurie ei hv wde o adelfov mou ouk an
eteynhkei

Jo. 11:21 Disse pois Marta a Jesus: Senhor, se tu
estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido.

11:22 alla kai nun oida oti osa an aithsh Jo. 11:22 Porém, mesmo agora eu sei, que tudo
ton yeon dwsei soi o yeov
quanto pedires a Deus, Deus te concederá.
11:23 legei auth o ihsouv anasthsetai o
adelfov sou

Jo. 11:23 Disse-lhe Jesus: O Teu irmão
ressuscitará.

11:24 legei autw marya oida oti
Jo. 11:24 Marta lhe disse: Eu sei que ele
anasthsetai en th anastasei en th escath ressuscitará, na ressurreição, no último dia.
hmera
11:25 eipen auth o ihsouv egw eimi h
anastasiv kai h zwh o pisteuwn eiv eme

Jo. 11:25 Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição
e a vida; quem crê em mim, ainda que ele morra,

kan apoyanh zhsetai

viverá.

11:26 kai pav o zwn kai pisteuwn eiv eme
ou mh apoyanh eiv ton aiwna pisteueiv
touto

Jo. 11:26 E todo aquele que vive, e crê em mim,
de modo nenhum morrerá para sempre. Crês tu
isto?

11:27 legei autw nai kurie egw pepisteuka Jo. 11:27 Disse-lhe ela: Sim, senhor; eu tenho
oti su ei o cristov o uiov tou yeou o eiv
crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que é
ton kosmon ercomenov
vindo ao mundo.
11:28 kai tauta eipousa aphlyen kai
Jo. 11:28 E havendo dito isto, foi, e chamou a
efwnhsen marian thn adelfhn authv
sua irmã Maria secretamente, dizendo: O Mestre
layra eipousa o didaskalov parestin kai está aqui, e te chama.
fwnei se
11:29 ekeinh wv hkousen egeiretai tacu
kai ercetai prov auton

Jo. 11:29 Ela, quando ouviu isto, logo se
levantou, e foi a ele.

11:30 oupw de elhluyei o ihsouv eiv thn
Jo. 11:30 (Mas Jesus ainda não tinha chegado à
kwmhn all hn en tw topw opou uphnthsen aldeia; mas estava no lugar onde Marta o
autw h marya
encontrara).
11:31 oi oun ioudaioi oi ontev met authv en
th oikia kai paramuyoumenoi authn
idontev thn marian oti tacewv anesth kai
exhlyen hkolouyhsan auth legontev oti
upagei eiv to mnhmeion ina klaush ekei

Jo. 11:31 Então os judeus que estavam com ela
na casa e a consolavam, vendo que Maria
apressadamente se levantara e saíra, seguiramna, dizendo: Ela vai à sepultura para chorar ali.

11:32 h oun maria wv hlyen opou hn o
ihsouv idousa auton epesen eiv touv podav
autou legousa autw kurie ei hv wde ouk
an apeyanen mou o adelfov

Jo. 11:32 Quando pois, Maria chegou onde Jesus
estava, vendo-o, lançou-se aos seus pés,
dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu
irmão não teria morrido.

11:33 ihsouv oun wv eiden authn
klaiousan kai touv sunelyontav auth
ioudaiouv klaiontav enebrimhsato tw
pneumati kai etaraxen eauton

Jo. 11:33 Então Jesus, quando a viu chorando, e
os judeus que vinham com ela também
chorando; moveu-se muito no espírito, e
perturbou-se.

11:34 kai eipen pou teyeikate auton
legousin autw kurie ercou kai ide

Jo. 11:34 E disse: Onde o pusestes? Eles lhe
disseram: Senhor, vem e vê.

11:35 edakrusen o ihsouv

Jo. 11:35 Jesus chorou.

11:36 elegon oun oi ioudaioi ide pwv efilei Jo. 11:36 Disseram então os judeus: Vede como
auton
o amava!
11:37 tinev de ex autwn eipon ouk hdunato Jo. 11:37 E alguns deles disseram: Não podia
outov o anoixav touv ofyalmouv tou
ele, que abriu os olhos do cego, também fazer
tuflou poihsai ina kai outov mh apoyanh que este não morresse?
11:38 ihsouv oun palin embrimwmenov en
eautw ercetai eiv to mnhmeion hn de
sphlaion kai liyov epekeito ep autw

Jo. 11:38 Movendo-se pois Jesus outra vez
muito em si mesmo, veio ao sepulcro; e era uma
caverna, e uma pedra estava posta sobre ela.

11:39 legei o ihsouv arate ton liyon legei
autw h adelfh tou teynhkotov marya
kurie hdh ozei tetartaiov gar estin

Jo. 11:39 Jesus disse: Tirai a pedra. Disse-lhe
Marta, a irmã do que tinha morrido: Senhor, já
cheira mau, porque é morto de quatro dias.

11:40 legei auth o ihsouv ouk eipon soi oti Jo. 11:40 Jesus disse a ela: Não te disse eu, que
ean pisteushv oqei thn doxan tou yeou
se tu creres, verás a glória de Deus?
11:41 hran oun ton liyon ou hn o teynhkwv Jo. 11:41 Então, tiraram a pedra de onde estava

keimenov o de ihsouv hren touv ofyalmouv jazendo o que tinha morrido. E Jesus levantou os
anw kai eipen pater eucaristw soi oti
olhos para cima, e disse: Pai, graças te dou,
hkousav mou
porque me ouviste.
11:42 egw de hdein oti pantote mou akoueiv Jo. 11:42 E eu bem sabia que sempre tu me
alla dia ton oclon ton periestwta eipon ouves; mas eu disse isto por causa da multidão,
ina pisteuswsin oti su me apesteilav
que está ao redor; para que creiam que tu me
enviaste.
11:43 kai tauta eipwn fwnh megalh
ekraugasen lazare deuro exw

Jo. 11:43 E havendo dito isto, clamou com
grande voz: Lázaro, vem para fora!

11:44 kai exhlyen o teynhkwv dedemenov
touv podav kai tav ceirav keiriaiv kai h
oqiv autou soudariw periededeto legei
autoiv o ihsouv lusate auton kai afete
upagein

Jo. 11:44 E saiu o que tinha morrido atados os
pés e as mãos com faixas, e o seu rosto envolto
com um lenço. Disse-lhes Jesus: Desatai-o, e
deixai-o ir.

11:45 polloi oun ek twn ioudaiwn oi
elyontev prov thn marian kai yeasamenoi
a epoihsen o ihsouv episteusan eiv auton

Jo. 11:45 Então, muitos dos judeus, que tinham
vindo a Maria, e visto o que Jesus fizera, creram
nele.

11:46 tinev de ex autwn aphlyon prov touv Jo. 11:46 Mas alguns deles foram aos fariseus, e
farisaiouv kai eipon autoiv a epoihsen o disseram-lhes o que Jesus tinha feito.
ihsouv
11:47 sunhgagon oun oi arciereiv kai oi
farisaioi sunedrion kai elegon ti
poioumen oti outov o anyrwpov polla
shmeia poiei

Jo. 11:47 Então, os principais dos sacerdotes, e
os fariseus, reuniram um conselho, e diziam: O
que fazemos? Porque este homem faz muitos
sinais.

11:48 ean afwmen auton outwv pantev
pisteusousin eiv auton kai eleusontai oi
rwmaioi kai arousin hmwn kai ton topon
kai to eynov

Jo. 11:48 Se o deixarmos assim, todos crerão
nele, e virão os romanos e tirarão de nós, tanto o
lugar como a nação.

11:49 eiv de tiv ex autwn kaiafav
arciereuv wn tou eniautou ekeinou eipen
autoiv umeiv ouk oidate ouden

Jo. 11:49 Mas um certo dentre eles, Caifás,
sendo sumo sacerdote daquele ano, lhes disse:
Vós não sabeis nada;

11:50 oude dialogizesye oti sumferei hmin
ina eiv anyrwpov apoyanh uper tou laou
kai mh olon to eynov apolhtai

Jo. 11:50 Nem considerais que convém para nós,
que um homem morra pelo povo, e não pereça
toda a nação.

11:51 touto de af eautou ouk eipen alla
arciereuv wn tou eniautou ekeinou
proefhteusen oti emellen o ihsouv
apoynhskein uper tou eynouv

Jo. 11:51 Ora, ele não disse isto de si mesmo;
porém, sendo sumo sacerdote daquele ano,
profetizou que Jesus havia de morrer em
benefício da nação.

11:52 kai ouc uper tou eynouv monon all
ina kai ta tekna tou yeou ta
dieskorpismena sunagagh eiv en

Jo. 11:52 E não somente em benefício daquela
nação, mas para que também reunisse em um só
corpo, os filhos de Deus, que haviam sido
dispersos.

11:53 ap ekeinhv oun thv hmerav
sunebouleusanto ina apokteinwsin auton

Jo. 11:53 Portanto desde aquele
consultavam-se juntos para o matarem.

dia,

11:54 ihsouv oun ouk eti parrhsia
Jo. 11:54 De maneira que Jesus já não mais
periepatei en toiv ioudaioiv alla aphlyen andava manifestamente entre os judeus, mas foi
ekeiyen eiv thn cwran egguv thv erhmou eiv dali para a terra junto ao deserto, a uma cidade

efraim legomenhn polin kakei dietriben
meta twn mayhtwn autou

chamada Efraim; e ali permanecia com os seus
discípulos.

11:55 hn de egguv to pasca twn ioudaiwn
kai anebhsan polloi eiv ierosoluma ek
thv cwrav pro tou pasca ina agniswsin
eautouv

Jo. 11:55 E estava perto a páscoa dos judeus, e
muitos daquela terra subiram a Jerusalém antes
da Páscoa, para se purificarem.

11:56 ezhtoun oun ton ihsoun kai elegon
Jo. 11:56 Buscavam pois a Jesus; e estando no
met allhlwn en tw ierw esthkotev ti dokei templo diziam uns aos outros: Que vos parece?
umin oti ou mh elyh eiv thn eorthn
Que não virá à festa?
11:57 dedwkeisan de kai oi arciereiv kai
oi farisaioi entolhn ina ean tiv gnw pou
estin mhnush opwv piaswsin auton

Jo. 11:57 Ora, tanto os principais dos sacerdotes
como os fariseus tinham dado ordem, que se
alguém soubesse onde ele estava, denunciasse
isto, para que o prendessem.

12:1 o oun ihsouv pro ex hmerwn tou
pasca hlyen eiv bhyanian opou hn
lazarov o teynhkwv on hgeiren ek nekrwn

Jo. 12:1 Então Jesus, seis dias antes da páscoa,
veio a Betânia onde estava Lázaro, o que
falecera, a quem ele ressuscitara dos mortos.

12:2 epoihsan oun autw deipnon ekei kai h Jo. 12:2 Fizeram-lhe pois ali uma ceia, e Marta
marya dihkonei o de lazarov eiv hn twn
servia; e Lázaro era um dos que estavam
sunanakeimenwn autw
assentados com ele à mesa.
12:3 h oun maria labousa litran murou
nardou pistikhv polutimou hleiqen touv
podav tou ihsou kai exemaxen taiv yrixin
authv touv podav autou h de oikia
eplhrwyh ek thv osmhv tou murou

Jo. 12:3 Então Maria, pegando uma litra de
unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu
os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os
seus cabelos; e a casa encheu-se do cheiro do
unguento.

12:4 legei oun eiv ek twn mayhtwn autou
ioudav simwnov iskariwthv o mellwn
auton paradidonai

Jo. 12:4 Então disse um dos seus discípulos,
Judas Iscariote, filho de Simão, aquele que
estava prestes a o trair:

12:5 dia ti touto to muron ouk eprayh
triakosiwn dhnariwn kai edoyh ptwcoiv

Jo. 12:5 Por que este unguento não foi vendido
por trezentos denários, e dado aos pobres?

12:6 eipen de touto ouc oti peri twn
ptwcwn emelen autw alla oti klepthv hn
kai to glwssokomon eicen kai ta
ballomena ebastazen

Jo. 12:6 Ora, ele disse isto, não que ele tivesse
cuidado pelos pobres; mas porque era ladrão, e
tinha a bolsa, e tirava o que era posto nela.

12:7 eipen oun o ihsouv afev authn eiv thn Jo. 12:7 Disse pois Jesus: Deixai-a; para o dia
hmeran tou entafiasmou mou tethrhken
do meu sepultamento ela guardou isto.
auto
12:8 touv ptwcouv gar pantote ecete mey
eautwn eme de ou pantote ecete

Jo. 12:8 Porque sempre tendes os pobres
convosco, mas nem sempre tendes a mim.

12:9 egnw oun oclov poluv ek twn
ioudaiwn oti ekei estin kai hlyon ou dia
ton ihsoun monon all ina kai ton lazaron
idwsin on hgeiren ek nekrwn

Jo. 12:9 E uma grande multidão dos judeus
soube que ele estava ali, e vieram, não somente
por causa de Jesus, mas também para verem a
Lázaro, a quem ele ressuscitou dos mortos.

12:10 ebouleusanto de oi arciereiv ina kai Jo. 12:10 E os principais dos sacerdotes
ton lazaron apokteinwsin
tomaram conselho, para matarem também a
Lázaro.
12:11 oti polloi di auton uphgon twn

Jo. 12:11 Porque muitos dos judeus iam por

ioudaiwn kai episteuon eiv ton ihsoun

causa dele, e criam em Jesus.

12:12 th epaurion oclov poluv o elywn eiv Jo. 12:12 NO dia seguinte, uma grande multidão
thn eorthn akousantev oti ercetai o
que viera à festa, ouvindo que Jesus vem para
ihsouv eiv ierosoluma
Jerusalém.
12:13 elabon ta baia twn foinikwn kai
exhlyon eiv upanthsin autw kai ekrazon
wsanna euloghmenov o ercomenov en
onomati kuriou o basileuv tou israhl

Jo. 12:13 Pegaram ramos de palmas, e saíram
para encontrá-lo, e clamavam: Hosana, bendito
aquele que vem em nome do Senhor, o Rei de
Israel.

12:14 eurwn de o ihsouv onarion ekayisen
ep auto kaywv estin gegrammenon

Jo. 12:14 E Jesus, achando um asninho,
assentou-se sobre ele, como está escrito:

12:15 mh fobou yugater siwn idou o
Jo. 12:15 Não temas Ó filha de Sião: Eis que o
basileuv sou ercetai kayhmenov epi pwlon teu Rei vem assentado sobre um potro de uma
onou
jumenta.
12:16 tauta de ouk egnwsan oi mayhtai
autou to prwton all ote edoxasyh o
ihsouv tote emnhsyhsan oti tauta hn ep
autw gegrammena kai tauta epoihsan
autw

Jo. 12:16 Porém os seus discípulos, não
entenderam isto a princípio; mas quando Jesus
foi glorificado, então eles lembraram que estas
coisas estavam escritas a respeito dele, e que lhe
fizeram isto.

12:17 emarturei oun o oclov o wn met
autou ote ton lazaron efwnhsen ek tou
mnhmeiou kai hgeiren auton ek nekrwn

Jo. 12:17 A multidão, pois, que estava com ele,
testificava, quando ele chamou a Lázaro da
sepultura, e o ressuscitou dos mortos.

12:18 dia touto kai uphnthsen autw o
oclov oti hkousen touto auton
pepoihkenai to shmeion

Jo. 12:18 Por causa disso também a multidão
saiu a encontrá-lo, porque ouviu a respeito dele
ter feito este sinal.

12:19 oi oun farisaioi eipon prov eautouv Jo. 12:19 Então os fariseus disseram entre si:
yewreite oti ouk wfeleite ouden ide o
Vede que vós não ganhais nada? Eis que o
kosmov opisw autou aphlyen
mundo foi após ele!
12:20 hsan de tinev ellhnev ek twn
anabainontwn ina proskunhswsin en th
eorth

Jo. 12:20 E havia alguns gregos, dentre os que
estavam subindo para adorarem na festa.

12:21 outoi oun proshlyon filippw tw
apo bhysaida thv galilaiav kai hrwtwn
auton legontev kurie yelomen ton ihsoun
idein

Jo. 12:21 Estes, então, vieram a Filipe, que era
de Betsaida da Galileia, e rogaram-lhe, dizendo:
Senhor, desejamos ver a Jesus.

12:22 ercetai filippov kai legei tw
andrea kai palin andreav kai filippov
legousin tw ihsou

Jo. 12:22 Veio filipe e disse a André; e em
seguida André e Filipe disseram a Jesus.

12:23 o de ihsouv apekrinato autoiv legwn Jo. 12:23 Porém Jesus lhes respondeu, dizendo:
elhluyen h wra ina doxasyh o uiov tou
É chegado hora, para que o Filho do homem seja
anyrwpou
glorificado.
12:24 amhn amhn legw umin ean mh o
kokkov tou sitou peswn eiv thn ghn
apoyanh autov monov menei ean de
apoyanh polun karpon ferei

Jo. 12:24 Na verdade, na verdade vos digo, se o
grão de trigo, caindo na terra, não morrer, ele
fica só; mas se morrer, produz muito fruto.

12:25 o filwn thn quchn autou apolesei
authn kai o miswn thn quchn autou en tw

Jo. 12:25 Quem ama a sua vida, a perderá; e
quem neste mundo aborrece a sua vida, a

kosmw toutw eiv zwhn aiwnion fulaxei
authn

guardará para a vida eterna.

12:26 ean emoi diakonh tiv emoi
akolouyeitw kai opou eimi egw ekei kai o
diakonov o emov estai kai ean tiv emoi
diakonh timhsei auton o pathr

Jo. 12:26 Se alguém me serve, siga-me; e onde
eu estiver, ali estará também o meu servo. E se
alguém me servir, o Pai o honrará.

12:27 nun h quch mou tetaraktai kai ti
Jo. 12:27 Agora a minha alma está perturbada; e
eipw pater swson me ek thv wrav tauthv que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas por
alla dia touto hlyon eiv thn wran tauthn isso eu vim para esta hora.
12:28 pater doxason sou to onoma hlyen Jo. 12:28 Pai, glorifica o teu nome. Então veio
oun fwnh ek tou ouranou kai edoxasa kai uma voz do céu: Tanto já o glorifiquei, como
palin doxasw
outra vez o glorificarei.
12:29 o oun oclov o estwv kai akousav
elegen bronthn gegonenai alloi elegon
aggelov autw lelalhken

Jo. 12:29 Então, a multidão que estava ali, e
ouviu, dizia ter sido um trovão. Outros diziam:
Um anjo lhe falou.

12:30 apekriyh o ihsouv kai eipen ou di
eme auth h fwnh gegonen alla di umav

Jo. 12:30 Respondeu Jesus e disse: Esta voz não
veio por causa de mim, mas por causa de vós.

12:31 nun krisiv estin tou kosmou toutou
nun o arcwn tou kosmou toutou
ekblhyhsetai exw

Jo. 12:31 Agora é o julgamento deste mundo;
agora o príncipe deste mundo será lançado fora.

12:32 kagw ean uqwyw ek thv ghv pantav
elkusw prov emauton

Jo. 12:32 E eu, quando for levantado da terra,
trarei todos para mim.

12:33 touto de elegen shmainwn poiw
yanatw hmellen apoynhskein

Jo. 12:33 (Mas ele dizia isto, significando de
que tipo de morte estava para morrer).

12:34 apekriyh autw o oclov hmeiv
hkousamen ek tou nomou oti o cristov
menei eiv ton aiwna kai pwv su legeiv oti
dei uqwyhnai ton uion tou anyrwpou tiv
estin outov o uiov tou anyrwpou

Jo. 12:34 Respondeu-lhe a multidão: Nós
ouvimos da lei, que o Cristo permanece para
sempre; e como dizes tu que convém o Filho do
homem ser levantado? Quem é este, o Filho do
homem?

12:35 eipen oun autoiv o ihsouv eti mikron
cronon to fwv mey umwn estin peripateite
ewv to fwv ecete ina mh skotia umav
katalabh kai o peripatwn en th skotia
ouk oiden pou upagei

Jo. 12:35 Disse-lhes pois Jesus: A luz ainda está
convosco por um pouco de tempo. Andai
enquanto tendes a luz, para que as trevas vos
não apanhem. E quem anda nas trevas, não sabe
para onde vai.

12:36 ewv to fwv ecete pisteuete eiv to
Jo. 12:36 Enquanto tendes a luz, crede na luz,
fwv ina uioi fwtov genhsye tauta
para que sejais filhos da luz. Jesus falou estas
elalhsen o ihsouv kai apelywn ekrubh ap coisas, e retirando-se, ocultou-se deles.
autwn
12:37 tosauta de autou shmeia
pepoihkotov emprosyen autwn ouk
episteuon eiv auton

Jo. 12:37 E mesmo tendo feito tantos sinais
diante deles, não criam nele.

12:38 ina o logov hsaiou tou profhtou
plhrwyh on eipen kurie tiv episteusen th
akoh hmwn kai o braciwn kuriou tini
apekalufyh

Jo. 12:38 Para que fosse cumprida a palavra do
profeta Isaías, que disse: Senhor, quem creu na
nossa pregação? E a quem foi revelado o braço
do Senhor?

12:39 dia touto ouk hdunanto pisteuein oti Jo. 12:39 Por isso não podiam crer, porque

palin eipen hsaiav

Isaías outra vez disse:

12:40 tetuflwken autwn touv ofyalmouv
kai pepwrwken autwn thn kardian ina mh
idwsin toiv ofyalmoiv kai nohswsin th
kardia kai epistrafwsin kai iaswmai
autouv

Jo. 12:40 Ele cegou os olhos deles, e lhes
endureceu o coração; para que não vejam com
os olhos, e entendam com o coração, e sejam
convertidos, e eu os cure.

12:41 tauta eipen hsaiav ote eiden thn
doxan autou kai elalhsen peri autou

Jo. 12:41 Isaías disse isto, quando viu a sua
glória, e falou a respeito dele.

12:42 omwv mentoi kai ek twn arcontwn
polloi episteusan eiv auton alla dia touv
farisaiouv ouc wmologoun ina mh
aposunagwgoi genwntai

Jo. 12:42 Embora, ainda que muitos, até mesmo
dos principais creram nele; mas não o
confessavam, por causa dos fariseus, para não
serem postos para fora da sinagoga.

12:43 hgaphsan gar thn doxan twn
anyrwpwn mallon hper thn doxan tou
yeou

Jo. 12:43 Porque eles amavam mais a glória dos
homens, do que a glória de Deus.

12:44 ihsouv de ekraxen kai eipen o
Jo. 12:44 E Jesus clamou, e disse: Quem crê em
pisteuwn eiv eme ou pisteuei eiv eme all eiv mim, não crê em mim, mas naquele que me
ton pemqanta me
enviou;
12:45 kai o yewrwn eme yewrei ton
pemqanta me

Jo. 12:45 E quem me vê, vê aquele que me
enviou.

12:46 egw fwv eiv ton kosmon elhluya ina Jo. 12:46 Eu tenho vindo uma luz para o mundo,
pav o pisteuwn eiv eme en th skotia mh
para que todo aquele que crê em mim, não
meinh
permaneça nas trevas.
12:47 kai ean tiv mou akoush twn rhmatwn Jo. 12:47 E se alguém ouvir as minhas palavras,
kai mh pisteush egw ou krinw auton ou
e não crer, eu não o julgo; porque não vim para
gar hlyon ina krinw ton kosmon all ina
julgar o mundo, mas para salvar o mundo.
swsw ton kosmon
12:48 o ayetwn eme kai mh lambanwn ta
rhmata mou ecei ton krinonta auton o
logov on elalhsa ekeinov krinei auton en
th escath hmera

Jo. 12:48 Quem me rejeita, e não recebe as
minhas palavras, já tem quem o julgue; a
palavra que eu preguei, essa o julgará no último
dia.

12:49 oti egw ex emautou ouk elalhsa all Jo. 12:49 Porque eu não falei de mim mesmo;
o pemqav me pathr autov moi entolhn
mas o Pai enviando-me, ele mesmo me deu
edwken ti eipw kai ti lalhsw
mandamento do que eu diga, e do que eu fale.
12:50 kai oida oti h entolh autou zwh
aiwniov estin a oun lalw egw kaywv
eirhken moi o pathr outwv lalw

Jo. 12:50 E eu sei que o seu mandamento é vida
eterna. Portanto o que eu falo, exatamente
conforme o Pai me tem dito, assim eu falo.

13:1 pro de thv eorthv tou pasca eidwv o
ihsouv oti elhluyen autou h wra ina
metabh ek tou kosmou toutou prov ton
patera agaphsav touv idiouv touv en tw
kosmw eiv telov hgaphsen autouv

Jo. 13:1 Ora, antes da festa da páscoa, sabendo
Jesus que já a sua hora era vinda, de passar deste
mundo para o Pai, havendo amado os seus, os
que estavam no mundo, até o fim ele os amou.

13:2 kai deipnou genomenou tou diabolou
hdh beblhkotov eiv thn kardian iouda
simwnov iskariwtou ina auton paradw

Jo. 13:2 E realizada a ceia (havendo já o Diabo
posto no coração de Judas Iscariote, filho de
Simão, que o traísse);

13:3 eidwv o ihsouv oti panta dedwken

Jo. 13:3 Sabendo Jesus que o Pai lhe tinha dado

autw o pathr eiv tav ceirav kai oti apo
yeou exhlyen kai prov ton yeon upagei

todas a coisas nas suas mãos, e que havia saído
de Deus, e ia para Deus.

13:4 egeiretai ek tou deipnou kai tiyhsin
ta imatia kai labwn lention diezwsen
eauton

Jo. 13:4 Levantou-se da ceia, e pôs as vestes ao
lado, e tomando uma toalha, cingiu-se;

13:5 eita ballei udwr eiv ton nipthra kai Jo. 13:5 Depois deitou água na bacia, e começou
hrxato niptein touv podav twn mayhtwn
a lavar os pés dos discípulos, e enxugá-los com
kai ekmassein tw lentiw w hn diezwsmenov a toalha, com que ele estava cingido.
13:6 ercetai oun prov simwna petron kai
legei autw ekeinov kurie su mou nipteiv
touv podav

Jo. 13:6 Então ele veio a Simão Pedro; e este lhe
disse: Senhor, tu lavas os meus pés?

13:7 apekriyh ihsouv kai eipen autw o egw Jo. 13:7 Respondeu Jesus, e disse-lhe: O que eu
poiw su ouk oidav arti gnwsh de meta
faço, não o sabes tu agora; mas depois
tauta
entenderás estas coisas.
13:8 legei autw petrov ou mh niqhv touv
podav mou eiv ton aiwna apekriyh autw o
ihsouv ean mh niqw se ouk eceiv merov met
emou

Jo. 13:8 Disse-lhe Pedro: De maneira nenhuma
tu laves os meus pés, para sempre! Respondeulhe Jesus: Se eu não te lavar, tu não terás parte
comigo.

13:9 legei autw simwn petrov kurie mh
Jo. 13:9 Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só
touv podav mou monon alla kai tav ceirav os meus pés, mas também as mãos e a cabeça.
kai thn kefalhn
13:10 legei autw o ihsouv o leloumenov ou Jo. 13:10 Disse-lhe Jesus: Aquele que está
creian ecei h touv podav niqasyai all
lavado não tem necessidade de lavar exceto os
estin kayarov olov kai umeiv kayaroi
pés, mas está todo limpo; e vós estais limpos,
este all ouci pantev
mas não todos.
13:11 hdei gar ton paradidonta auton dia Jo. 13:11 Porque bem sabia ele quem o estava
touto eipen ouci pantev kayaroi este
traindo: Por isso disse; não estais todos limpos.
13:12 ote oun eniqen touv podav autwn kai Jo. 13:12 Então, depois que lhes lavou os pés e
elaben ta imatia autou anapeswn palin
tomou as suas vestes, reclinando-se novamente
eipen autoiv ginwskete ti pepoihka umin
à mesa, disse-lhes: Entendeis o que vos tenho
feito?
13:13 umeiv fwneite me o didaskalov kai o Jo. 13:13 Vós me chamais o Mestre, e o Senhor,
kuriov kai kalwv legete eimi gar
e dizeis bem; porque eu o sou;
13:14 ei oun egw eniqa umwn touv podav o
kuriov kai o didaskalov kai umeiv
ofeilete allhlwn niptein touv podav

Jo. 13:14 Pois, se eu, o Senhor e o Mestre, lavei
os vossos pés, também vós deveis lavar os pés
uns aos outros.

13:15 upodeigma gar edwka umin ina
kaywv egw epoihsa umin kai umeiv poihte

Jo. 13:15 Porque eu vos dei exemplo, para que
assim como eu vos tenho feito, façais vós
também.

13:16 amhn amhn legw umin ouk estin
doulov meizwn tou kuriou autou oude
apostolov meizwn tou pemqantov auton

Jo. 13:16 Na verdade, na verdade eu vos digo:
Um servo não é maior que o seu Senhor; nem
um mensageiro maior que aquele que o enviou.

13:17 ei tauta oidate makarioi este ean
poihte auta

Jo. 13:17 Se sabeis estas
aventurados sois se as fizerdes.

13:18 ou peri pantwn umwn legw egw oida
ouv exelexamhn all ina h grafh plhrwyh

Jo. 13:18 Não digo de todos vós; eu bem sei
quem escolhi; mas para que a Escritura se

coisas,

bem-

o trwgwn met emou ton arton ephren ep
eme thn pternan autou

cumpra: O que come o pão comigo, levantou
contra mim o seu calcanhar.

13:19 ap arti legw umin pro tou genesyai
ina otan genhtai pisteushte oti egw eimi

Jo. 13:19 Desde agora eu vos digo, antes que
isto venha a acontecer, para que, quando isto vir
a acontecer, creiais que eu sou.

13:20 amhn amhn legw umin o lambanwn
ean tina pemqw eme lambanei o de eme
lambanwn lambanei ton pemqanta me

Jo. 13:20 Na verdade, na verdade vos digo:
Aquele que recebe a quem quer que eu tenha
enviado, recebe a mim; e aquele que me recebe,
recebe aquele que me enviou.

13:21 tauta eipwn o ihsouv etaracyh tw
Jo. 13:21 Dizendo Jesus estas coisas, turbou-se
pneumati kai emarturhsen kai eipen amhn no espírito, e testificou, e disse: Na verdade, na
amhn legw umin oti eiv ex umwn paradwsei verdade vos digo, que um de vós me trairá.
me
13:22 eblepon oun eiv allhlouv oi mayhtai Jo. 13:22 Pelo que os discípulos olhavam uns
aporoumenoi peri tinov legei
para os outros, estando em dúvida a respeito de
quem ele dizia.
13:23 hn de anakeimenov eiv twn mayhtwn
autou en tw kolpw tou ihsou on hgapa o
ihsouv

Jo. 13:23 E um dos seus discípulos, a quem
Jesus amava, estava reclinando à mesa no seio
de Jesus.

13:24 neuei oun toutw simwn petrov
puyesyai tiv an eih peri ou legei

Jo. 13:24 Então, Simão Pedro fez um sinal a
este, para perguntar, quem era aquele de quem
ele falava?

13:25 epipeswn de ekeinov epi to sthyov
tou ihsou legei autw kurie tiv estin

Jo. 13:25 E inclinando-se ele ao peito de Jesus,
disse-lhe: Senhor, quem é ele?

13:26 apokrinetai o ihsouv ekeinov estin
w egw baqav to qwmion epidwsw kai
embaqav to qwmion didwsin iouda
simwnov iskariwth

Jo. 13:26 Respondeu Jesus: É aquele a quem eu,
molhando o bocado, o darei. E molhando o
bocado, deu-o a Judas Iscariote, filho de Simão.

13:27 kai meta to qwmion tote eishlyen eiv Jo. 13:27 E após o bocado, então Satanás entrou
ekeinon o satanav legei oun autw o ihsouv nele. Disse-lhe pois Jesus: O que fazes, faze-o
o poieiv poihson tacion
depressa.
13:28 touto de oudeiv egnw twn
anakeimenwn prov ti eipen autw

Jo. 13:28 E nenhum daqueles que estavam
reclinando à mesa, entendeu isto, a que
propósito lhe falou.

13:29 tinev gar edokoun epei to
glwssokomon eicen o ioudav oti legei
autw o ihsouv agorason wn creian ecomen
eiv thn eorthn h toiv ptwcoiv ina ti dw

Jo. 13:29 Porque alguns pensavam, uma vez que
Judas tinha a bolsa, que Jesus lhe dizia: Compra
o que temos necessidade para a festa; ou, que
desse alguma coisa aos pobres.

13:30 labwn oun to qwmion ekeinov euyewv Jo. 13:30 Então, havendo recebido o bocado, ele
exhlyen hn de nux
imediatamente saiu. E já era noite.
13:31 ote oun exhlyen legei o ihsouv nun
edoxasyh o uiov tou anyrwpou kai o yeov
edoxasyh en autw

Jo. 13:31 Quando pois, ele saiu, disse Jesus:
Agora o Filho do homem é glorificado, e Deus é
glorificado nele.

13:32 ei o yeov edoxasyh en autw kai o
yeov doxasei auton en eautw kai euyuv
doxasei auton

Jo. 13:32 Se Deus é glorificado nele, também
Deus o glorificará em si mesmo, e logo o
glorificará.

13:33 teknia eti mikron mey umwn eimi
zhthsete me kai kaywv eipon toiv ioudaioiv
oti opou upagw egw umeiv ou dunasye
elyein kai umin legw arti

Jo. 13:33 Filhinhos, ainda um pouco eu estou
convosco. Vós me buscareis; e, como eu disse
aos judeus; que para onde eu vou, vós não
podeis vir; digo-vos eu também agora.

13:34 entolhn kainhn didwmi umin ina
agapate allhlouv kaywv hgaphsa umav
ina kai umeiv agapate allhlouv

Jo. 13:34 Um mandamento novo vos dou, que
vos ameis uns aos outros; assim como eu vos
amei, que também vós ameis uns aos outros.

13:35 en toutw gnwsontai pantev oti emoi
mayhtai este ean agaphn echte en
allhloiv

Jo. 13:35 Nisto todos conhecerão que sois meus
discípulos: se vós tiverdes amor uns para com os
outros.

13:36 legei autw simwn petrov kurie pou
upageiv apekriyh autw o ihsouv opou
upagw ou dunasai moi nun akolouyhsai
usteron de akolouyhseiv moi

Jo. 13:36 Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para
onde vais? Respondeu-lhe Jesus: Para onde eu
vou, tu não podes me seguir agora; mas depois
me seguirás.

13:37 legei autw o petrov kurie dia ti ou
dunamai soi akolouyhsai arti thn quchn
mou uper sou yhsw

Jo. 13:37 Disse-lhe Pedro: Senhor, porque não
posso te seguir agora? Por ti darei a minha vida!

13:38 apekriyh autw o ihsouv thn quchn
sou uper emou yhseiv amhn amhn legw soi
ou mh alektwr fwnhsei ewv ou aparnhsh
me triv

Jo. 13:38 Respondeu-lhe Jesus: Darás a tua vida
por mim? Na verdade, na verdade te digo, que
um galo não cantará, até que me negues três
vezes.

14:1 mh tarassesyw umwn h kardia
Jo. 14:1 NÃO se turbe o vosso coração; vós
pisteuete eiv ton yeon kai eiv eme pisteuete credes em Deus, crede também em mim;
14:2 en th oikia tou patrov mou monai
pollai eisin ei de mh eipon an umin
poreuomai etoimasai topon umin

Jo. 14:2 Na casa do meu Pai há muitas mansões,
e senão, eu vos diria; eu vou preparar um lugar
para vós.

14:3 kai ean poreuyw kai etoimasw umin
topon palin ercomai kai paralhqomai
umav prov emauton ina opou eimi egw kai
umeiv hte

Jo. 14:3 E quando eu for, e vos preparar lugar,
outra vez virei, e vos tomarei comigo, para que
onde eu estiver, vós estejais também.

14:4 kai opou egw upagw oidate kai thn
odon oidate

Jo. 14:4 E vós sabeis para onde eu vou, e
conheceis o caminho.

14:5 legei autw ywmav kurie ouk oidamen
pou upageiv kai pwv dunameya thn odon
eidenai

Jo. 14:5 Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos
para onde vais; e como podemos conhecer o
caminho?

14:6 legei autw o ihsouv egw eimi h odov
kai h alhyeia kai h zwh oudeiv ercetai
prov ton patera ei mh di emou

Jo. 14:6 Jesus lhe disse: Eu sou o caminho e a
verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão
através de mim.

14:7 ei egnwkeite me kai ton patera mou
Jo. 14:7 Se vós tínheis conhecido a mim,
egnwkeite an kai ap arti ginwskete auton também conhecíeis ao meu Pai; e desde agora o
kai ewrakate auton
conheceis, e o tendes visto.
14:8 legei autw filippov kurie deixon hmin Jo. 14:8 Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o
ton patera kai arkei hmin
Pai, e basta-nos.
14:9 legei autw o ihsouv tosouton cronon Jo. 14:9 Disse-lhe Jesus: Há tanto tempo eu
mey umwn eimi kai ouk egnwkav me filippe estou convosco, e não me tens conhecido Filipe?
o ewrakwv eme ewraken ton patera kai
Quem tem visto a mim, tem visto ao Pai; e como

pwv su legeiv deixon hmin ton patera

dizes tu; mostra-nos o Pai?

14:10 ou pisteueiv oti egw en tw patri kai
o pathr en emoi estin ta rhmata a egw
lalw umin ap emautou ou lalw o de pathr
o en emoi menwn autov poiei ta erga

Jo. 14:10 Não crês tu que eu estou no Pai, e que
o Pai está em mim? As palavras que eu vos falo,
não as falo de mim mesmo, mas o Pai que
permanece em mim, ele é quem faz as obras.

14:11 pisteuete moi oti egw en tw patri
kai o pathr en emoi ei de mh dia ta erga
auta pisteuete moi

Jo. 14:11 Crede-me que eu estou no Pai, e o Pai
em mim; mas se não, crede-me por causa das
mesmas obras.

14:12 amhn amhn legw umin o pisteuwn eiv
eme ta erga a egw poiw kakeinov poihsei
kai meizona toutwn poihsei oti egw prov
ton patera mou poreuomai

Jo. 14:12 Na verdade, na verdade vos digo, que
aquele que crê em mim, as obras que eu faço
também ele as fará e fará maiores do que estas,
porque eu vou para o meu Pai.

14:13 kai o ti an aithshte en tw onomati
Jo. 14:13 E tudo quanto pedirdes no meu nome,
mou touto poihsw ina doxasyh o pathr en eu o farei, para que o Pai seja glorificado no
tw uiw
Filho.
14:14 ean ti aithshte en tw onomati mou
egw poihsw

Jo. 14:14 Se alguma coisa pedirdes no meu
nome, eu a farei.

14:15 ean agapate me tav entolav tav
emav thrhsate

Jo. 14:15 Se me amais, guardai os meus
mandamentos.

14:16 kai egw erwthsw ton patera kai
allon paraklhton dwsei umin ina menh
mey umwn eiv ton aiwna

Jo. 14:16 E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará
outro Consolador, para que ele permaneça
convosco para sempre;

14:17 to pneuma thv alhyeiav o o kosmov
ou dunatai labein oti ou yewrei auto oude
ginwskei auto umeiv de ginwskete auto oti
par umin menei kai en umin estai

Jo. 14:17 O Espírito de verdade, a quem o
mundo não pode receber; porque não o vê, nem
o conhece; mas vós o conheceis, porque
permanece convosco, e estará em vós.

14:18 ouk afhsw umav orfanouv ercomai
prov umav

Jo. 14:18 Não vos deixarei órfãos; outra vez
virei para vós.

14:19 eti mikron kai o kosmov me ouk eti
Jo. 14:19 Ainda um pouco, e o mundo não me
yewrei umeiv de yewreite me oti egw zw kai verá mais; mas vós me vereis, porquanto eu
umeiv zhsesye
vivo, e vós vivereis.
14:20 en ekeinh th hmera gnwsesye umeiv
oti egw en tw patri mou kai umeiv en emoi
kagw en umin

Jo. 14:20 Naquele dia conhecereis que eu estou
no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós.

14:21 o ecwn tav entolav mou kai thrwn
autav ekeinov estin o agapwn me o de
agapwn me agaphyhsetai upo tou patrov
mou kai egw agaphsw auton kai emfanisw
autw emauton

Jo. 14:21 Quem tem os meus mandamentos e os
guarda, esse é o que me ama; e quem me ama,
será amado do meu Pai, e eu o amarei, e me
manifestarei a ele.

14:22 legei autw ioudav ouc o iskariwthv Jo. 14:22 Disse-lhe Judas, não o Iscariote:
kurie ti gegonen oti hmin melleiv
Senhor, o que tem ocorrido que tu estás para te
emfanizein seauton kai ouci tw kosmw
manifestar a nós, e não ao mundo?
14:23 apekriyh o ihsouv kai eipen autw
ean tiv agapa me ton logon mou thrhsei
kai o pathr mou agaphsei auton kai prov
auton eleusomeya kai monhn par autw

Jo. 14:23 Respondeu Jesus, e disse-lhe: Se
alguém me ama, guardará a minha palavra, e o
meu Pai o amará, e viremos a ele, e faremos
morada com ele.

poihsomen
14:24 o mh agapwn me touv logouv mou ou
threi kai o logov on akouete ouk estin
emov alla tou pemqantov me patrov

Jo. 14:24 Quem não me ama, não guarda as
minhas palavras; e a palavra que vós ouvis não é
minha, mas do Pai que me enviou.

14:25 tauta lelalhka umin par umin
menwn

Jo. 14:25 Estas coisas vos tenho dito, estando
ainda convosco.

14:26 o de paraklhtov to pneuma to agion
o pemqei o pathr en tw onomati mou
ekeinov umav didaxei panta kai upomnhsei
umav panta a eipon umin

Jo. 14:26 Mas aquele Consolador, o Espírito
Santo, o qual o Pai enviará no meu nome, esse
vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar
de tudo quanto vos disse.

14:27 eirhnhn afihmi umin eirhnhn thn emhn Jo. 14:27 A paz vos deixo, a minha paz vos dou;
didwmi umin ou kaywv o kosmov didwsin
eu vo-la dou, não como o mundo a dá. Não se
egw didwmi umin mh tarassesyw umwn h
turbe o vosso coração, nem se atemorize.
kardia mhde deiliatw
14:28 hkousate oti egw eipon umin upagw
kai ercomai prov umav ei hgapate me
ecarhte an oti eipon poreuomai prov ton
patera oti o pathr mou meizwn mou estin

Jo. 14:28 Já ouvistes o que vos disse: Eu vou, e
venho
para
vós.
Se
me
amáveis,
verdadeiramente exultastes, porque eu disse:
Vou para o Pai, porque o meu Pai é maior do
que eu.

14:29 kai nun eirhka umin prin genesyai
ina otan genhtai pisteushte

Jo. 14:29 E agora vo-lo disse antes de acontecer,
para que quando acontecer, vós creiais.

14:30 ouk eti polla lalhsw mey umwn
ercetai gar o tou kosmou toutou arcwn
kai en emoi ouk ecei ouden

Jo. 14:30 Não falarei muito mais convosco; pois
já vem o príncipe deste mundo, e nada tem em
mim;

14:31 all ina gnw o kosmov oti agapw ton Jo. 14:31 Mas para que o mundo saiba que eu
patera kai kaywv eneteilato moi o pathr amo o Pai; e exatamente conforme o Pai me
outwv poiw egeiresye agwmen enteuyen
ordenou, assim eu faço. Levantai-vos, partamos
daqui.
15:1 egw eimi h ampelov h alhyinh kai o
pathr mou o gewrgov estin

Jo. 15:1 EU sou a videira verdadeira, e o meu
Pai é o lavrador.

15:2 pan klhma en emoi mh feron karpon
airei auto kai pan to karpon feron
kayairei auto ina pleiona karpon ferh

Jo. 15:2 Todo ramo em mim que não produz
fruto, ele o tira; e todo o que produz fruto, ele o
limpa, para que produza mais fruto.

15:3 hdh umeiv kayaroi este dia ton logon Jo. 15:3 Vós já estais limpos pela palavra que
on lelalhka umin
vos tenho falado.
15:4 meinate en emoi kagw en umin kaywv
to klhma ou dunatai karpon ferein af
eautou ean mh meinh en th ampelw outwv
oude umeiv ean mh en emoi meinhte

Jo. 15:4 Permanecei em mim, e eu em vós.
Assim como o ramo não pode produzir fruto de
si mesmo, se não estiver na videira, assim
tampouco vós, se não permanecerdes em mim.

15:5 egw eimi h ampelov umeiv ta klhmata
o menwn en emoi kagw en autw outov ferei
karpon polun oti cwriv emou ou dunasye
poiein ouden

Jo. 15:5 Eu sou a videira, vós os ramos: Quem
permanece em mim, e eu nele, esse produz
muito fruto; porque sem mim não podeis fazer
nada!

15:6 ean mh tiv meinh en emoi eblhyh exw
Jo. 15:6 Se alguém não permanecer em mim, é
wv to klhma kai exhranyh kai sunagousin lançado fora, como o ramo, e seca: e eles os
auta kai eiv pur ballousin kai kaietai
juntam, e os lançam no fogo, e ardem.

15:7 ean meinhte en emoi kai ta rhmata mou Jo. 15:7 Se vós permanecerdes em mim, e as
en umin meinh o ean yelhte aithsesye kai
minhas palavras permanecerem em vós, tudo
genhsetai umin
aquilo quanto quiserdes, vós pedireis, e vos será
feito;
15:8 en toutw edoxasyh o pathr mou ina
karpon polun ferhte kai genhsesye emoi
mayhtai

Jo. 15:8 Nisto o meu Pai é glorificado, em que
deis muito fruto; e assim sereis meus discípulos.

15:9 kaywv hgaphsen me o pathr kagw
hgaphsa umav meinate en th agaph th emh

Jo. 15:9 Assim como o Pai me amou, também eu
vos amei; permanecei no meu amor.

15:10 ean tav entolav mou thrhshte
meneite en th agaph mou kaywv egw tav
entolav tou patrov mou tethrhka kai
menw autou en th agaph

Jo. 15:10 Se guardardes os meus mandamentos,
permanecereis no meu amor. Assim como eu
tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e
permaneço no seu amor.

15:11 tauta lelalhka umin ina h cara h
emh en umin meinh kai h cara umwn
plhrwyh

Jo. 15:11 Estas coisas vos tenho dito, para que a
minha alegria permaneça em vós, e vossa alegria
seja completa.

15:12 auth estin h entolh h emh ina
agapate allhlouv kaywv hgaphsa umav

Jo. 15:12 Este é o meu mandamento, que vos
ameis uns aos outros, assim como eu vos amei.

15:13 meizona tauthv agaphn oudeiv ecei
Jo. 15:13 Ninguém tem maior amor que este,
ina tiv thn quchn autou yh uper twn filwn que alguém dê a sua vida por causa dos seus
autou
amigos.
15:14 umeiv filoi mou este ean poihte osa
egw entellomai umin

Jo. 15:14 Vós sois meus amigos, se fizerdes o
que eu vos mando.

15:15 ouketi umav legw doulouv oti o
doulov ouk oiden ti poiei autou o kuriov
umav de eirhka filouv oti panta a hkousa
para tou patrov mou egnwrisa umin

Jo. 15:15 Não mais vos chamo servos; porque o
servo não sabe o que o seu Senhor está fazendo;
mas tenho-vos chamado amigos, porque vos fiz
conhecer tudo quanto eu ouvi do meu Pai.

15:16 ouc umeiv me exelexasye all egw
exelexamhn umav kai eyhka umav ina umeiv
upaghte kai karpon ferhte kai o karpov
umwn menh ina o ti an aithshte ton patera
en tw onomati mou dw umin

Jo. 15:16 Vós não me escolhestes, mas eu vos
escolhi, e vos tenho designado, para que vós
vades e deis fruto; e o vosso fruto permaneça;
para que tudo o quanto pedirdes ao Pai no meu
nome, ele vos conceda.

15:17 tauta entellomai umin ina agapate
allhlouv

Jo. 15:17 Isto vos mando, para que vos ameis
uns aos outros.

15:18 ei o kosmov umav misei ginwskete oti Jo. 15:18 Se o mundo vos aborrece, sabei que
eme prwton umwn memishken
antes de vós, ele aborreceu a mim.
15:19 ei ek tou kosmou hte o kosmov an to
idion efilei oti de ek tou kosmou ouk este
all egw exelexamhn umav ek tou kosmou
dia touto misei umav o kosmov

Jo. 15:19 Se vós éreis do mundo, o mundo
amaria o que era dele; mas porque não sois do
mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso
o mundo vos aborrece.

15:20 mnhmoneuete tou logou ou egw eipon
umin ouk estin doulov meizwn tou kuriou
autou ei eme ediwxan kai umav diwxousin ei
ton logon mou ethrhsan kai ton umeteron
thrhsousin

Jo. 15:20 Lembrai-vos da palavra que eu vos
disse: O servo não é maior do que o seu Senhor.
Se eles me perseguiram, também vos
perseguirão; se guardaram a minha palavra,
também guardarão a vossa.

15:21 alla tauta panta poihsousin umin

Jo. 15:21 Mas tudo isto vos farão por causa do

dia to onoma mou oti ouk oidasin ton
pemqanta me

meu nome; porque eles não conhecem aquele
que me enviou.

15:22 ei mh hlyon kai elalhsa autoiv
amartian ouk eicon nun de profasin ouk
ecousin peri thv amartiav autwn

Jo. 15:22 Se eu não viera, nem lhes houvera
falado, não teriam pecado; mas agora eles não
têm uma desculpa para o pecado deles.

15:23 o eme miswn kai ton patera mou
misei

Jo. 15:23 Aquele que me aborrece, também
aborrece ao meu Pai.

15:24 ei ta erga mh epoihsa en autoiv a
oudeiv allov pepoihken amartian ouk
eicon nun de kai ewrakasin kai
memishkasin kai eme kai ton patera mou

Jo. 15:24 Se eu não fizera obras entre eles, quais
nenhum outro tem feito, não teriam pecado; mas
agora, tanto as têm visto, como aborreceram a
mim, e ao meu Pai.

15:25 all ina plhrwyh o logov o
gegrammenov en tw nomw autwn oti
emishsan me dwrean

Jo. 15:25 Porém isto é, para que seja cumprida a
palavra que está escrita na sua lei: Eles me
aborreceram sem causa.

15:26 otan de elyh o paraklhtov on egw
Jo. 15:26 Mas quando vier o consolador, a quem
pemqw umin para tou patrov to pneuma
eu vos enviarei da parte do Pai; o Espírito da
thv alhyeiav o para tou patrov
verdade, que sai do Pai, ele testificará de mim.
ekporeuetai ekeinov marturhsei peri emou
15:27 kai umeiv de martureite oti ap archv Jo. 15:27 E também vós testificais, pois estais
met emou este
comigo desde o princípio.
16:1 tauta lelalhka umin ina mh
skandalisyhte

Jo. 16:1 Tenho-vos dito estas coisas, para que
não vos ofendais;

16:2 aposunagwgouv poihsousin umav all Jo. 16:2 Eles vos porão para fora das sinagogas;
ercetai wra ina pav o apokteinav umav
mas está vindo uma hora em que todo aquele
doxh latreian prosferein tw yew
que vos matar, suponha oferecer um serviço
para Deus.
16:3 kai tauta poihsousin umin oti ouk
egnwsan ton patera oude eme

Jo. 16:3 E estas coisas vos farão, porque não
conheceram ao Pai, nem a mim.

16:4 alla tauta lelalhka umin ina otan
elyh h wra mnhmoneuhte autwn oti egw
eipon umin tauta de umin ex archv ouk
eipon oti mey umwn hmhn

Jo. 16:4 Mas isto vos tenho dito, para que
quando aquela hora vier, vos lembreis disso, que
eu já vos disse; e isto eu não vos disse desde o
princípio, porquanto eu estava convosco.

16:5 nun de upagw prov ton pemqanta me
kai oudeiv ex umwn erwta me pou upageiv

Jo. 16:5 Mas agora eu vou para aquele que me
enviou; e nenhum de vós me pergunta: Para
onde vais?

16:6 all oti tauta lelalhka umin h luph
peplhrwken umwn thn kardian

Jo. 16:6 Mas, porque vos tenho dito estas coisas,
a tristeza encheu o vosso coração.

16:7 all egw thn alhyeian legw umin
sumferei umin ina egw apelyw ean gar mh
apelyw o paraklhtov ouk eleusetai prov
umav ean de poreuyw pemqw auton prov
umav

Jo. 16:7 Porém eu vos digo a verdade, é
necessário para vós que eu vá; porque se eu não
for, o Consolador não virá a vós; mas quando eu
for, eu o enviarei a vós.

16:8 kai elywn ekeinov elegxei ton kosmon Jo. 16:8 E vindo ele, repreenderá o mundo a
peri amartiav kai peri dikaiosunhv kai
respeito do pecado e da justiça e do juízo.
peri krisewv
16:9 peri amartiav men oti ou pisteuousin

Jo. 16:9 A respeito do pecado, porque na

eiv eme

verdade não creem em mim;

16:10 peri dikaiosunhv de oti prov ton
Jo. 16:10 E da justiça, porque eu vou para o meu
patera mou upagw kai ouk eti yewreite me Pai, e não mais me vereis;
16:11 peri de krisewv oti o arcwn tou
kosmou toutou kekritai

Jo. 16:11 E do juízo, porquanto já o príncipe
deste mundo está julgado.

16:12 eti polla ecw legein umin all ou
dunasye bastazein arti

Jo. 16:12 Ainda tenho muitas coisas para vos
falar, mas não podeis suportá-las agora.

16:13 otan de elyh ekeinov to pneuma thv
alhyeiav odhghsei umav eiv pasan thn
alhyeian ou gar lalhsei af eautou all
osa an akoush lalhsei kai ta ercomena
anaggelei umin

Jo. 16:13 Porém quando ele vier, o Espírito da
verdade, ele vos guiará em toda a verdade.
Porque ele não falará de si mesmo; mas tudo
quanto ouvir, ele falará; e vos anunciará as
coisas que estão vindo.

16:14 ekeinov eme doxasei oti ek tou emou
lhqetai kai anaggelei umin

Jo. 16:14 Ele me glorificará, porque receberá do
que é meu, e vos anunciará isto.

16:15 panta osa ecei o pathr ema estin
dia touto eipon oti ek tou emou lhqetai
kai anaggelei umin

Jo. 16:15 Tudo quanto o Pai tem, é meu; por
causa disso eu disse, que ele receberá do que é
meu, e vos anunciará.

16:16 mikron kai ou yewreite me kai palin Jo. 16:16 Um pouco de tempo, e vós não me
mikron kai oqesye me oti egw upagw prov vedes; e outra vez um pouco de tempo, e me
ton patera
vereis; porquanto eu vou para o Pai.
16:17 eipon oun ek twn mayhtwn autou
prov allhlouv ti estin touto o legei hmin
mikron kai ou yewreite me kai palin
mikron kai oqesye me kai oti egw upagw
prov ton patera

Jo. 16:17 Então alguns dos seus discípulos
disseram uns aos outros: O que é isto que ele
nos diz? Um pouco de tempo, e não me vedes; e
outra vez um pouco de tempo, e me vereis; e:
Porquanto eu vou para o Pai?

16:18 elegon oun touto ti estin o legei to
mikron ouk oidamen ti lalei

Jo. 16:18 Diziam, pois: O que é isto que ele diz?
O pouco de tempo? Nós não sabemos o que ele
diz.

16:19 egnw oun o ihsouv oti hyelon auton
erwtan kai eipen autoiv peri toutou
zhteite met allhlwn oti eipon mikron kai
ou yewreite me kai palin mikron kai
oqesye me

Jo. 16:19 Então Jesus conheceu, que o queriam
interrogar, e disse-lhes: Inquiris entre vós
mesmos a respeito disto que eu disse: Um pouco
de tempo, e não me vereis; e outra vez um pouco
de tempo, e me vereis?

16:20 amhn amhn legw umin oti klausete
kai yrhnhsete umeiv o de kosmov
carhsetai umeiv de luphyhsesye all h
luph umwn eiv caran genhsetai

Jo. 16:20 Na verdade, na verdade vos digo, que
vós chorareis e lamentareis, e o mundo se
regozijará, e vós estareis tristes, mas a vossa
tristeza se converterá em alegria.

16:21 h gunh otan tikth luphn ecei oti
hlyen h wra authv otan de gennhsh to
paidion ouk eti mnhmoneuei thv yliqewv
dia thn caran oti egennhyh anyrwpov eiv
ton kosmon

Jo. 16:21 A mulher, quando está para dar à luz,
tem tristeza, porque a sua hora chegou, mas
depois de dar a criança à luz, não mais se lembra
da aflição, por causa da alegria que foi nascido
um homem no mundo.

16:22 kai umeiv oun luphn men nun ecete
palin de oqomai umav kai carhsetai umwn
h kardia kai thn caran umwn oudeiv airei
af umwn

Jo. 16:22 Portanto, vós também agora, na
verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei,
e se alegrará o vosso coração, e a vossa alegria,
ninguém tirará de vós.

16:23 kai en ekeinh th hmera eme ouk
erwthsete ouden amhn amhn legw umin oti
osa an aithshte ton patera en tw onomati
mou dwsei umin

Jo. 16:23 E naquele dia não me perguntareis
nada. Na verdade, na verdade, eu vos digo, que
tudo quanto pedirdes ao meu Pai no meu nome,
ele vos concederá.

16:24 ewv arti ouk hthsate ouden en tw
onomati mou aiteite kai lhqesye ina h
cara umwn h peplhrwmenh

Jo. 16:24 Até agora não pedistes nada no meu
nome; pedi, e recebereis, para que a vossa
alegria seja completa.

16:25 tauta en paroimiaiv lelalhka umin
all ercetai wra ote ouk eti en paroimiaiv
lalhsw umin alla parrhsia peri tou
patrov anaggelw umin

Jo. 16:25 Estas coisas vos falei por parábolas;
mas vem a hora, quando não mais vos falarei
por parábolas; mas vos anunciarei abertamente
a respeito do Pai.

16:26 en ekeinh th hmera en tw onomati
mou aithsesye kai ou legw umin oti egw
erwthsw ton patera peri umwn

Jo. 16:26 Naquele dia pedireis no meu nome; e
não vos digo, que eu rogarei por vós ao Pai.

16:27 autov gar o pathr filei umav oti
Jo. 16:27 Pois Ele mesmo, o Pai, vos ama,
umeiv eme pefilhkate kai pepisteukate oti porque vós me amastes, e crestes que eu saí de
egw para tou yeou exhlyon
Deus.
16:28 exhlyon para tou patrov kai
elhluya eiv ton kosmon palin afihmi ton
kosmon kai poreuomai prov ton patera

Jo. 16:28 Saí do Pai, e vim ao mundo; outra vez
deixo o mundo, e vou para o Pai.

16:29 legousin autw oi mayhtai autou ide
nun parrhsia laleiv kai paroimian
oudemian legeiv

Jo. 16:29 Disseram-lhe os seus discípulos: Eis
que agora falas abertamente, e nenhuma
parábola dizes.

16:30 nun oidamen oti oidav panta kai ou
creian eceiv ina tiv se erwta en toutw
pisteuomen oti apo yeou exhlyev

Jo. 16:30 Agora sabemos que tu conheces todas
as coisas; e não tens necessidade que alguém te
questione. Nisto cremos que tu vieste de Deus.

16:31 apekriyh autoiv o ihsouv arti
pisteuete

Jo. 16:31 Respondeu-lhes Jesus, agora vós
credes?

16:32 idou ercetai wra kai nun elhluyen
ina skorpisyhte ekastov eiv ta idia kai
eme monon afhte kai ouk eimi monov oti o
pathr met emou estin

Jo. 16:32 Eis que está vindo a hora, e agora
chegou, em que vós sejais dispersos cada um
para a sua própria parte, e me deixeis só; mas
não estou só, porque o Pai está comigo.

16:33 tauta lelalhka umin ina en emoi
eirhnhn echte en tw kosmw yliqin exete
alla yarseite egw nenikhka ton kosmon

Jo. 16:33 Estas coisas vos tenho dito, para que
tenhais paz em mim, no mundo tereis aflição;
mas tende bom ânimo: Eu venci o mundo!

17:1 tauta elalhsen o ihsouv kai ephren
touv ofyalmouv autou eiv ton ouranon kai
eipen pater elhluyen h wra doxason sou
ton uion ina kai o uiov sou doxash se

Jo. 17:1 ESTAS coisas Jesus falou, e levantou
os seus olhos ao céu, e disse: Pai, é chegada a
hora, glorifica o teu Filho, para que também o
teu Filho te glorifique.

17:2 kaywv edwkav autw exousian pashv
sarkov ina pan o dedwkav autw dwsh
autoiv zwhn aiwnion

Jo. 17:2 Assim como lhe deste autoridade sobre
toda a carne, para que a todos quantos tens dado
para ele, ele lhes dê a vida eterna.

17:3 auth de estin h aiwniov zwh ina
ginwskwsin se ton monon alhyinon yeon
kai on apesteilav ihsoun criston

Jo. 17:3 E esta é a vida eterna, que conheçam a
ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a
quem tu enviaste.

17:4 egw se edoxasa epi thv ghv to ergon

Jo. 17:4 Eu já te glorifiquei na terra, completei a

eteleiwsa o dedwkav moi ina poihsw

obra a qual me tens dado, que eu a fizesse.

17:5 kai nun doxason me su pater para
seautw th doxh h eicon pro tou ton
kosmon einai para soi

Jo. 17:5 E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto a ti
mesmo, com aquela glória que eu tinha junto a
ti, antes do mundo existir.

17:6 efanerwsa sou to onoma toiv
anyrwpoiv ouv dedwkav moi ek tou kosmou
soi hsan kai emoi autouv dedwkav kai ton
logon sou tethrhkasin

Jo. 17:6 Eu manifestei o teu nome aos homens,
que do mundo me tens dado. Eram teus, e tu os
tem dado a mim, e eles têm guardado a tua
palavra.

17:7 nun egnwkan oti panta osa dedwkav
moi para sou estin

Jo. 17:7 Agora eles têm conhecido, que tudo
quanto me tens dado é de ti.

17:8 oti ta rhmata a dedwkav moi dedwka
autoiv kai autoi elabon kai egnwsan
alhywv oti para sou exhlyon kai
episteusan oti su me apesteilav

Jo. 17:8 Porque as palavras que me tens dado, eu
lhes tenho dado, e eles já as receberam, e
verdadeiramente conheceram que eu vim de ti, e
creram que tu me enviaste.

17:9 egw peri autwn erwtw ou peri tou
kosmou erwtw alla peri wn dedwkav moi
oti soi eisin

Jo. 17:9 Eu rogo por eles; não rogo pelo mundo,
mas por aqueles que tu me tens dado, porque
eles são teus.

17:10 kai ta ema panta sa estin kai ta sa Jo. 17:10 E todas as minhas coisas são tuas; e as
ema kai dedoxasmai en autoiv
tuas coisas são minhas; e eu tenho sido
glorificado neles.
17:11 kai ouk eti eimi en tw kosmw kai
outoi en tw kosmw eisin kai egw prov se
ercomai pater agie thrhson autouv en tw
onomati sou ouv dedwkav moi ina wsin en
kaywv hmeiv

Jo. 17:11 E eu, não mais estou no mundo, mas
estes ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai
Santo, aqueles que me tens dado, guarda-os no
teu nome, para que eles sejam um, assim como
nós somos.

17:12 ote hmhn met autwn en tw kosmw
egw ethroun autouv en tw onomati sou ouv
dedwkav moi efulaxa kai oudeiv ex autwn
apwleto ei mh o uiov thv apwleiav ina h
grafh plhrwyh

Jo. 17:12 Enquanto eu estava com eles no
mundo, eu os guardava no teu nome: Aqueles
que tu me tens dado, eu guardei; e nenhum deles
se perdeu, senão o filho de perdição, para que a
Escritura fosse cumprida.

17:13 nun de prov se ercomai kai tauta
lalw en tw kosmw ina ecwsin thn caran
thn emhn peplhrwmenhn en autoiv

Jo. 17:13 E agora venho a ti, e digo isto no
mundo, para que tenham a minha alegria
completa em si mesmos.

17:14 egw dedwka autoiv ton logon sou
Jo. 17:14 Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o
kai o kosmov emishsen autouv oti ouk
mundo os aborreceu, porque eles não são do
eisin ek tou kosmou kaywv egw ouk eimi ek mundo, assim como eu não sou do mundo.
tou kosmou
17:15 ouk erwtw ina arhv autouv ek tou
kosmou all ina thrhshv autouv ek tou
ponhrou

Jo. 17:15 Não rogo que tu os tires do mundo,
mas que os guardes do mal.

17:16 ek tou kosmou ouk eisin kaywv egw
ek tou kosmou ouk eimi

Jo. 17:16 Eles não são do mundo, assim como
eu não sou do mundo.

17:17 agiason autouv en th alhyeia sou o
logov o sov alhyeia estin

Jo. 17:17 Santifica-os na tua verdade; a tua
palavra é a verdade.

17:18 kaywv eme apesteilav eiv ton
kosmon kagw apesteila autouv eiv ton

Jo. 17:18 Assim como tu me enviaste ao mundo,
também eu os enviei ao mundo;

kosmon
17:19 kai uper autwn egw agiazw emauton
ina kai autoi wsin hgiasmenoi en alhyeia

Jo. 17:19 E santifico a mim mesmo por eles,
para que também eles sejam santificados na
verdade.

17:20 ou peri toutwn de erwtw monon alla Jo. 17:20 E não rogo somente por estes, mas
kai peri twn pisteusontwn dia tou logou também por aqueles que crerão em mim através
autwn eiv eme
da palavra deles.
17:21 ina pantev en wsin kaywv su pater
en emoi kagw en soi ina kai autoi en hmin
en wsin ina o kosmov pisteush oti su me
apesteilav

Jo. 17:21 A fim de que todos sejam um, assim
como tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, que também
eles sejam um em nós; para que o mundo creia
que tu me enviaste.

17:22 kai egw thn doxan hn dedwkav moi
Jo. 17:22 E eu lhes tenho dado a glória que tu
dedwka autoiv ina wsin en kaywv hmeiv en me tens dado, para que sejam um, assim como
esmen
nós também somos um;
17:23 egw en autoiv kai su en emoi ina wsin
teteleiwmenoi eiv en kai ina ginwskh o
kosmov oti su me apesteilav kai
hgaphsav autouv kaywv eme hgaphsav

Jo. 17:23 Eu neles, e tu em mim; para que sejam
perfeitos em um, e para que o mundo conheça
que tu me enviaste, e os amaste, assim como tu
me amaste.

17:24 pater ouv dedwkav moi yelw ina
opou eimi egw kakeinoi wsin met emou ina
yewrwsin thn doxan thn emhn hn edwkav
moi oti hgaphsav me pro katabolhv
kosmou

Jo. 17:24 Pai, aqueles que tu me tens dado, eu
quero que onde eu estou, eles também estejam
comigo; para que vejam a minha glória que me
deste, porque tu me amaste antes da fundação
do mundo.

17:25 pater dikaie kai o kosmov se ouk
egnw egw de se egnwn kai outoi egnwsan
oti su me apesteilav

Jo. 17:25 Pai justo, também o mundo não te
conheceu, mas eu te conheci, e estes
conheceram que tu me enviaste.

17:26 kai egnwrisa autoiv to onoma sou
kai gnwrisw ina h agaph hn hgaphsav me
en autoiv h kagw en autoiv

Jo. 17:26 E eu lhes declarei o teu nome, e o
declararei; para que o amor com que tu me
amaste, esteja neles, e eu neles.

18:1 tauta eipwn o ihsouv exhlyen sun toiv
mayhtaiv autou peran tou ceimarrou twn
kedrwn opou hn khpov eiv on eishlyen
autov kai oi mayhtai autou

Jo. 18:1 havendo Jesus dito estas coisas, saiu
com os seus discípulos para o outro lado do
ribeiro de Cedrom, onde havia um jardim, em
que entrou, ele e os seus discípulos.

18:2 hdei de kai ioudav o paradidouv
auton ton topon oti pollakiv sunhcyh o
ihsouv ekei meta twn mayhtwn autou

Jo. 18:2 E também Judas, o que o traia, conhecia
aquele lugar; porque muitas vezes Jesus se
reuniu ali com os seus discípulos.

18:3 o oun ioudav labwn thn speiran kai Jo. 18:3 Então Judas recebendo o esquadrão de
ek twn arcierewn kai farisaiwn uphretav soldados, e servos dos principais sacerdotes e
ercetai ekei meta fanwn kai lampadwn
fariseus, veio ali com tochas e lanternas e armas.
kai oplwn
18:4 ihsouv oun eidwv panta ta ercomena Jo. 18:4 Jesus pois, sabendo de todas as coisas
ep auton exelywn eipen autoiv tina zhteite que estavam vindo sobre ele, adiantando-se,
disse-lhes: A quem buscais?
18:5 apekriyhsan autw ihsoun ton
Jo. 18:5 Responderam-lhe: A Jesus, o Nazareno.
nazwraion legei autoiv o ihsouv egw eimi
Disse-lhes Jesus: Eu sou ele. E Judas, o que o
eisthkei de kai ioudav o paradidouv auton traía, também estava com eles.
met autwn

18:6 wv oun eipen autoiv oti egw eimi
aphlyon eiv ta opisw kai epeson camai

Jo. 18:6 Então, quando ele lhes disse: Eu sou
ele, voltaram para trás, e caíram em terra.

18:7 palin oun autouv ephrwthsen tina
zhteite oi de eipon ihsoun ton nazwraion

Jo. 18:7 Novamente pois, ele lhes perguntou: A
quem buscais? E eles disseram: A Jesus, o
Nazareno.

18:8 apekriyh o ihsouv eipon umin oti egw
eimi ei oun eme zhteite afete toutouv
upagein

Jo. 18:8 Respondeu Jesus: Já vos disse que eu
sou ele. Portanto se me buscais, deixai ir estes.

18:9 ina plhrwyh o logov on eipen oti ouv
dedwkav moi ouk apwlesa ex autwn
oudena

Jo. 18:9 Para que se cumprisse a palavra, que ele
disse: Daqueles que tu me deste, eu não perdi
nenhum deles.

18:10 simwn oun petrov ecwn macairan
eilkusen authn kai epaisen ton tou
arcierewv doulon kai apekoqen autou to
wtion to dexion hn de onoma tw doulw
malcov

Jo. 18:10 Então, Simão Pedro tendo uma espada,
puxou dela, e feriu o servo do sumo sacerdote, e
cortou-lhe a orelha direita. E o nome do servo
era Malco.

18:11 eipen oun o ihsouv tw petrw bale
Jo. 18:11 Disse pois Jesus a Pedro: Põe a tua
thn macairan sou eiv thn yhkhn to
espada dentro da bainha! O cálice que o Pai me
pothrion o dedwken moi o pathr ou mh piw tem dado, que eu não o beba?
auto
18:12 h oun speira kai o ciliarcov kai oi
uphretai twn ioudaiwn sunelabon ton
ihsoun kai edhsan auton

Jo. 18:12 Então, o esquadrão, e o tribuno, e os
servidores dos judeus juntamente prenderam
Jesus, e o amarraram.

18:13 kai aphgagon auton prov annan
Jo. 18:13 E o levaram primeiramente a Anás,
prwton hn gar penyerov tou kaiafa ov hn porque era sogro de Caifás, o qual era o sumo
arciereuv tou eniautou ekeinou
sacerdote daquele ano.
18:14 hn de kaiafav o sumbouleusav toiv
ioudaioiv oti sumferei ena anyrwpon
apolesyai uper tou laou

Jo. 18:14 E Caifás era o que aconselhara os
judeus, que convinha morrer um homem pelo
povo.

18:15 hkolouyei de tw ihsou simwn petrov
kai allov mayhthv o de mayhthv ekeinov
hn gnwstov tw arcierei kai suneishlyen
tw ihsou eiv thn aulhn tou arcierewv

Jo. 18:15 E seguia Jesus, Simão Pedro e o outro
discípulo. E este discípulo era conhecido do
sumo sacerdote, e entrou com Jesus na sala do
sumo sacerdote.

18:16 o de petrov eisthkei prov th yura
exw exhlyen oun o mayhthv o allov ov hn
gnwstov tw arcierei kai eipen th yurwrw
kai eishgagen ton petron

Jo. 18:16 E Pedro estava de fora, à porta. Então,
saiu o outro discípulo, que era conhecido do
sumo sacerdote, e falou à guardiã da porta, e
levou Pedro para dentro.

18:17 legei oun h paidiskh h yurwrov tw
petrw mh kai su ek twn mayhtwn ei tou
anyrwpou toutou legei ekeinov ouk eimi

Jo. 18:17 Então, a criada, a guardiã da porta,
disse a Pedro: Não és tu também dos discípulos
deste homem? Disse ele: Não sou.

18:18 eisthkeisan de oi douloi kai oi
uphretai anyrakian pepoihkotev oti
qucov hn kai eyermainonto hn de met
autwn o petrov estwv kai yermainomenov

Jo. 18:18 E estavam ali os servos, e os
servidores, havendo feito um fogo de carvão,
porquanto fazia frio, e aquentavam-se. E estava
Pedro, tendo-se colocado com eles, também
aquecendo-se.

18:19 o oun arciereuv hrwthsen ton ihsoun Jo. 18:19 Perguntou pois o sumo sacerdote a
peri twn mayhtwn autou kai peri thv
Jesus a respeito dos seus discípulos, e a respeito

didachv autou

da sua doutrina.

18:20 apekriyh autw o ihsouv egw
parrhsia elalhsa tw kosmw egw pantote
edidaxa en th sunagwgh kai en tw ierw
opou pantote oi ioudaioi sunercontai kai
en kruptw elalhsa ouden

Jo. 18:20 Jesus lhe respondeu: Eu abertamente
falei ao mundo; eu sempre ensinei na sinagoga e
no templo, onde os judeus sempre se juntam, e
nada falei em oculto.

18:21 ti me eperwtav eperwthson touv
akhkootav ti elalhsa autoiv ide outoi
oidasin a eipon egw

Jo. 18:21 Que me perguntas? Pergunta aos que
ouviram, o que eu lhes falei? Eis que estes
sabem o que eu disse.

18:22 tauta de autou eipontov eiv twn
Jo. 18:22 E dizendo ele isto, um dos servidores
uphretwn paresthkwv edwken rapisma tw estando presente ali, deu uma bofetada em
ihsou eipwn outwv apokrinh tw arcierei
Jesus, dizendo: Assim respondes ao sumo
sacerdote?
18:23 apekriyh autw o ihsouv ei kakwv
Jo. 18:23 Respondeu-lhe Jesus: Se falei mal, dá
elalhsa marturhson peri tou kakou ei de testemunho a respeito do mal; e se bem, por que
kalwv ti me dereiv
me feres?
18:24 apesteilen oun auton o annav
dedemenon prov kaiafan ton arcierea

Jo. 18:24 Então, Anás o enviou amarrado a
Caifás, o sumo sacerdote.

18:25 hn de simwn petrov estwv kai
yermainomenov eipon oun autw mh kai su
ek twn mayhtwn autou ei hrnhsato ekeinov
kai eipen ouk eimi

Jo. 18:25 E estava Simão Pedro tendo-se
colocado ali, e aquentava-se; disseram-lhe
então: Não és tu também dos seus discípulos?
Negou ele, e disse: Não sou.

18:26 legei eiv ek twn doulwn tou
arcierewv suggenhv wn ou apekoqen
petrov to wtion ouk egw se eidon en tw
khpw met autou

Jo. 18:26 Disse um dos servos do sumo
sacerdote, sendo parente daquele a quem Pedro
cortara a orelha: Não te vi eu no jardim com ele?

18:27 palin oun hrnhsato o petrov kai
euyewv alektwr efwnhsen

Jo. 18:27 Então, negou Pedro outra vez, e
imediatamente um galo cantou.

18:28 agousin oun ton ihsoun apo tou
kaiafa eiv to praitwrion hn de prwia kai
autoi ouk eishlyon eiv to praitwrion ina
mh mianywsin all ina fagwsin to pasca

Jo. 18:28 Levaram pois Jesus de Caifás ao salão
de julgamento. E era de manhã. E não entraram
no salão de julgamento, para que não se
contaminassem, mas que pudessem comer a
páscoa.

18:29 exhlyen oun o pilatov prov autouv Jo. 18:29 Então, Pilatos saiu fora a eles, e disse:
kai eipen tina kathgorian ferete kata tou Que acusação trazeis contra este homem?
anyrwpou toutou
18:30 apekriyhsan kai eipon autw ei mh hn Jo. 18:30 Responderam, e disseram-lhe: Se este
outov kakopoiov ouk an soi paredwkamen não fora um malfeitor, não o entregaríamos a ti.
auton
18:31 eipen oun autoiv o pilatov labete
auton umeiv kai kata ton nomon umwn
krinate auton eipon oun autw oi ioudaioi
hmin ouk exestin apokteinai oudena

Jo. 18:31 Disse-lhes pois Pilatos: Tomai-o vós, e
o julgai segundo a vossa lei. Disseram-lhe então
os judeus: Não nos é lícito matar ninguém.

18:32 ina o logov tou ihsou plhrwyh on
eipen shmainwn poiw yanatw hmellen
apoynhskein

Jo. 18:32 Para que se cumprisse a palavra de
Jesus, a qual ele falou, significando que estava
para morrer de morte.

18:33 eishlyen oun eiv to praitwrion palin Jo. 18:33 Entrou então, Pilatos, novamente no
o pilatov kai efwnhsen ton ihsoun kai
salão de julgamento, e chamou Jesus, e disseeipen autw su ei o basileuv twn ioudaiwn lhe: És tu o Rei dos judeus?
18:34 apekriyh autw o ihsouv af eautou
su touto legeiv h alloi soi eipon peri
emou

Jo. 18:34 Respondeu-lhe Jesus: Tu dizes isso de
ti mesmo ou outros te disseram isto a respeito de
mim?

18:35 apekriyh o pilatov mhti egw
ioudaiov eimi to eynov to son kai oi
arciereiv paredwkan se emoi ti epoihsav

Jo. 18:35 Pilatos respondeu: Porventura sou eu
judeu? A tua gente e os principais dos
sacerdotes te entregaram a mim: Que fizeste tu?

18:36 apekriyh o ihsouv h basileia h emh
ouk estin ek tou kosmou toutou ei ek tou
kosmou toutou hn h basileia h emh oi
uphretai an oi emoi hgwnizonto ina mh
paradoyw toiv ioudaioiv nun de h basileia
h emh ouk estin enteuyen

Jo. 18:36 Respondeu Jesus: O meu Reino não é
deste mundo, se o meu Reino fora deste mundo,
os meus servos pelejariam para que eu não fosse
entregue aos judeus; porém agora o meu Reino
não é daqui.

18:37 eipen oun autw o pilatov oukoun
basileuv ei su apekriyh o ihsouv su legeiv
oti basileuv eimi egw egw eiv touto
gegennhmai kai eiv touto elhluya eiv ton
kosmon ina marturhsw th alhyeia pav o
wn ek thv alhyeiav akouei mou thv fwnhv

Jo. 18:37 Disse-lhe pois Pilatos: Então és tu
Rei? Respondeu Jesus: Tu dizes isto, porque eu
sou Rei. Eu para isto nasci e para isto vim ao
mundo, para testemunhar da verdade. Todo
aquele que é da verdade, ouve a minha voz.

18:38 legei autw o pilatov ti estin
alhyeia kai touto eipwn palin exhlyen
prov touv ioudaiouv kai legei autoiv egw
oudemian aitian euriskw en autw

Jo. 18:38 Disse-lhe Pilatos: Que é a verdade? E
havendo dito isto, saiu fora outra vez aos judeus,
e disse-lhes: Nenhuma falta eu encontro nele.

18:39 estin de sunhyeia umin ina ena umin
apolusw en tw pasca boulesye oun umin
apolusw ton basilea twn ioudaiwn

Jo. 18:39 Mas é costume entre vós, que eu vos
solte um na páscoa. Quereis pois que vos solte o
Rei dos judeus?

18:40 ekraugasan oun palin pantev
Jo. 18:40 Então todos eles novamente clamaram,
legontev mh touton alla ton barabban hn dizendo: Este não, mas o Barrabás. E o Barrabás
de o barabbav lhsthv
era um salteador.
19:1 tote oun elaben o pilatov ton ihsoun Jo. 19:1 Então pois, Pilatos tomou Jesus, e o
kai emastigwsen
açoitou.
19:2 kai oi stratiwtai plexantev
Jo. 19:2 E os soldados havendo trançado uma
stefanon ex akanywn epeyhkan autou th coroa de espinhos, puseram-na sobre a sua
kefalh kai imation porfuroun periebalon cabeça, e o vestiram com um manto púrpura.
auton
19:3 kai elegon caire o basileuv twn
ioudaiwn kai edidoun autw rapismata

Jo. 19:3 E diziam: Salve, o Rei dos Judeus! E
davam bofetadas nele.

19:4 exhlyen oun palin exw o pilatov kai Jo. 19:4 Saiu pois Pilatos outra vez fora, e disselegei autoiv ide agw umin auton exw ina
lhes: Eis aqui, eu o trago fora até vós, para que
gnwte oti en autw oudemian aitian euriskw saibais, que nenhuma falta encontro nele.
19:5 exhlyen oun o ihsouv exw forwn ton
akanyinon stefanon kai to porfuroun
imation kai legei autoiv ide o anyrwpov

Jo. 19:5 Veio então Jesus para fora, usando a
coroa de espinhos e o manto púrpura. E disselhes Pilatos: Eis aqui o homem!

19:6 ote oun eidon auton oi arciereiv kai
oi uphretai ekraugasan legontev

Jo. 19:6 Quando pois viram-no, os principais
dos sacerdotes e os servidores, clamaram,

staurwson staurwson legei autoiv o
dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes
pilatov labete auton umeiv kai
Pilatos: Tomai-o vós, e crucificai-o; porque eu
staurwsate egw gar ouc euriskw en autw nenhuma falta acho nele.
aitian
19:7 apekriyhsan autw oi ioudaioi hmeiv
Jo. 19:7 Responderam-lhe os judeus: Nós temos
nomon ecomen kai kata ton nomon hmwn
uma lei, e segundo a nossa lei, ele deve morrer,
ofeilei apoyanein oti eauton uion tou yeou porque fez a si mesmo Filho de Deus.
epoihsen
19:8 ote oun hkousen o pilatov touton ton Jo. 19:8 Então, quando Pilatos ouviu esta
logon mallon efobhyh
palavra, mais atemorizado ficou.
19:9 kai eishlyen eiv to praitwrion palin
kai legei tw ihsou poyen ei su o de ihsouv
apokrisin ouk edwken autw

Jo. 19:9 E entrou novamente no salão de
julgamento, e disse a Jesus: De onde és tu? Mas
Jesus não lhe deu uma reposta.

19:10 legei oun autw o pilatov emoi ou
laleiv ouk oidav oti exousian ecw
staurwsai se kai exousian ecw apolusai
se

Jo. 19:10 Disse-lhe então Pilatos: Não me falas?
Não sabes que eu tenho autoridade para te
crucificar, e tenho autoridade para te soltar?

19:11 apekriyh o ihsouv ouk eicev
exousian oudemian kat emou ei mh hn soi
dedomenon anwyen dia touto o paradidouv
me soi meizona amartian ecei

Jo. 19:11 Respondeu Jesus: Tu não terias
autoridade alguma contra mim, se não te fosse
dado de cima. Por causa disto, maior pecado
tem, o que me entregou a ti.

19:12 ek toutou ezhtei o pilatov apolusai
auton oi de ioudaioi ekrazon legontev ean
touton apolushv ouk ei filov tou
kaisarov pav o basilea auton poiwn
antilegei tw kaisari

Jo. 19:12 A partir disto, Pilatos procurava soltalo; mas os judeus clamavam, dizendo: Se tu
soltas a este, não és amigo de César; todo aquele
que faz a si mesmo rei, contradiz César.

19:13 o oun pilatov akousav touton ton
logon hgagen exw ton ihsoun kai ekayisen
epi tou bhmatov eiv topon legomenon
liyostrwton ebraisti de gabbaya

Jo. 19:13 Então, Pilatos ouvindo esta palavra,
levou Jesus para fora e assentou-se no tribunal,
no lugar chamado pavimento, e em hebraico
Gabatá.

19:14 hn de paraskeuh tou pasca wra de
wsei ekth kai legei toiv ioudaioiv ide o
basileuv umwn

Jo. 19:14 E era a preparação da páscoa, e quase
a hora sexta; e ele disse aos judeus: Eis aqui o
vosso Rei!

19:15 oi de ekraugasan aron aron
staurwson auton legei autoiv o pilatov
ton basilea umwn staurwsw apekriyhsan
oi arciereiv ouk ecomen basilea ei mh
kaisara

Jo. 19:15 Mas eles bradaram: Tira, tira,
crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Crucificarei o
vosso Rei? Responderam os principais dos
sacerdotes: Não temos outro Rei, senão César.

19:16 tote oun paredwken auton autoiv
ina staurwyh parelabon de ton ihsoun
kai aphgagon

Jo. 19:16 Então, pois, o entregou a eles, para que
fosse crucificado. E pegaram Jesus, e o levaram.

19:17 kai bastazwn ton stauron autou
exhlyen eiv ton legomenon kraniou topon
ov legetai ebraisti golgoya

Jo. 19:17 E ele, levando às costas a sua cruz,
saiu para o lugar chamado, de uma Caveira, que
é chamado em hebraico, Gólgota;

19:18 opou auton estaurwsan kai met
autou allouv duo enteuyen kai enteuyen
meson de ton ihsoun

Jo. 19:18 Onde o crucificaram, e com ele outros
dois, de um lado e do outro lado, e Jesus no
meio.

19:19 egraqen de kai titlon o pilatov kai Jo. 19:19 E Pilatos escreveu também um título, e
eyhken epi tou staurou hn de gegrammenon o pôs em cima da cruz, e nele estava escrito:
ihsouv o nazwraiov o basileuv twn
JESUS, O NAZARENO, O REI DOS JUDEUS.
ioudaiwn
19:20 touton oun ton titlon polloi
anegnwsan twn ioudaiwn oti egguv hn thv
polewv o topov opou estaurwyh o ihsouv
kai hn gegrammenon ebraisti ellhnisti
rwmaisti

Jo. 19:20 Muitos dos judeus, pois, leram este
título; porque o lugar onde Jesus estava
crucificado era perto da cidade; e estava escrito
em hebraico, em greco, e em latim.

19:21 elegon oun tw pilatw oi arciereiv
twn ioudaiwn mh grafe o basileuv twn
ioudaiwn all oti ekeinov eipen basileuv
eimi twn ioudaiwn

Jo. 19:21 Diziam pois, os principais dos
sacerdotes dos judeus a Pilatos: Não escrevas: O
Rei dos Judeus, mas que ele disse: Eu sou Rei
dos Judeus.

19:22 apekriyh o pilatov o gegrafa
gegrafa

Jo. 19:22 Respondeu Pilatos: O que escrevi,
escrevi.

19:23 oi oun stratiwtai ote estaurwsan
ton ihsoun elabon ta imatia autou kai
epoihsan tessara merh ekastw stratiwth
merov kai ton citwna hn de o citwn
arrafov ek twn anwyen ufantov di olou

Jo. 19:23 Então os soldados, tão logo
crucificaram Jesus, pegaram as suas vestes e
fizeram quatro partes, uma parte para cada
soldado, e a túnica; mas a túnica era sem
costura, tecida inteiramente desde cima.

19:24 eipon oun prov allhlouv mh
sciswmen auton alla lacwmen peri autou
tinov estai ina h grafh plhrwyh h
legousa diemerisanto ta imatia mou
eautoiv kai epi ton imatismon mou ebalon
klhron oi men oun stratiwtai tauta
epoihsan

Jo. 19:24 Portanto disseram uns aos outros: Não
a rasguemos, mas lancemos sortes sobre ela,
para ver de quem será; para que se cumprisse a
Escritura, que diz: Repartiram entre si as minhas
vestes, e lançaram sorte sobre a minha vestidura.
Portanto, verdadeiramente, os soldados fizeram
estas coisas.

19:25 eisthkeisan de para tw staurw tou Jo. 19:25 E estavam junto à cruz de Jesus, a sua
ihsou h mhthr autou kai h adelfh thv
mãe, e a irmã de sua mãe, Maria mulher de
mhtrov autou maria h tou klwpa kai
Clopas, e Maria, a Madalena.
maria h magdalhnh
19:26 ihsouv oun idwn thn mhtera kai ton
mayhthn parestwta on hgapa legei th
mhtri autou gunai idou o uiov sou

Jo. 19:26 Jesus então, vendo a sua mãe e o
discípulo a quem ele amava, estando ali, disse à
sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho.

19:27 eita legei tw mayhth idou h mhthr
Jo. 19:27 Depois disse ao discípulo: Eis aí a tua
sou kai ap ekeinhv thv wrav elaben authn mãe. E desde aquela hora, o discípulo a recebeu
o mayhthv eiv ta idia
em a sua própria casa.
19:28 meta touto eidwv o ihsouv oti panta Jo. 19:28 Após isto, sabendo Jesus que agora
hdh tetelestai ina teleiwyh h grafh legei todas as coisas estavam cumpridas, para que se
diqw
cumprisse a Escritura, disse: Tenho sede.
19:29 skeuov oun ekeito oxouv meston oi
Jo. 19:29 E um vaso cheio de vinagre estava ali,
de plhsantev spoggon oxouv kai usswpw eles então, enchendo uma esponja com vinagre,
periyentev proshnegkan autou tw stomati e havendo posto em hissope, chegaram-na à sua
boca.
19:30 ote oun elaben to oxov o ihsouv
eipen tetelestai kai klinav thn kefalhn
paredwken to pneuma

Jo. 19:30 Quando pois, Jesus recebeu o vinagre,
disse: Está consumado; e havendo abaixado a
cabeça, entregou o Espírito.

19:31 oi oun ioudaioi epei paraskeuh hn
ina mh meinh epi tou staurou ta swmata en
tw sabbatw hn gar megalh h hmera
ekeinou tou sabbatou hrwthsan ton
pilaton ina kateagwsin autwn ta skelh
kai arywsin

Jo. 19:31 Então, os judeus, para que os corpos
não ficassem sobre a cruz no sábado, porquanto
era a preparação, (porque aquele dia do sábado
era o grande), rogaram a Pilatos que lhes
quebrassem as pernas e fossem tirados.

19:32 hlyon oun oi stratiwtai kai tou men Jo. 19:32 Vieram pois os soldados, e na verdade
prwtou kateaxan ta skelh kai tou allou quebraram as pernas do primeiro, e do outro,
tou sustaurwyentov autw
que fora crucificado com ele.
19:33 epi de ton ihsoun elyontev wv eidon
auton hdh teynhkota ou kateaxan autou
ta skelh

Jo. 19:33 Mas vindo a Jesus, quando eles o
viram já morto, não quebraram as pernas dele.

19:34 all eiv twn stratiwtwn logch autou Jo. 19:34 Porém um dos soldados lhe furou o
thn pleuran enuxen kai euyuv exhlyen aima lado com uma lança, e logo saiu sangue e água.
kai udwr
19:35 kai o ewrakwv memarturhken kai
alhyinh autou estin h marturia kakeinov
oiden oti alhyh legei ina umeiv pisteushte

Jo. 19:35 E o que viu isto, testificou; e seu
testemunho é verdadeiro, e ele sabe que diz a
verdade, para que vós também creiais.

19:36 egeneto gar tauta ina h grafh
plhrwyh ostoun ou suntribhsetai autou

Jo. 19:36 Porque estas coisas aconteceram, para
que se cumprisse a Escritura que diz: Osso dele
não será quebrado.

19:37 kai palin etera grafh legei oqontai Jo. 19:37 E outra vez diz outra Escritura: Verão
eiv on exekenthsan
a quem traspassaram.
19:38 meta de tauta hrwthsen ton pilaton
o iwshf o apo arimayaiav wn mayhthv tou
ihsou kekrummenov de dia ton fobon twn
ioudaiwn ina arh to swma tou ihsou kai
epetreqen o pilatov hlyen oun kai hren to
swma tou ihsou

Jo. 19:38 E depois destas coisas, José, (o de
Arimateia, sendo um discípulo de Jesus, mas
oculto, por medo dos judeus) rogou a Pilatos que
pudesse tirar o corpo de Jesus; e Pilatos permitiu
isto. Então veio e tirou o corpo de Jesus.

19:39 hlyen de kai nikodhmov o elywn
prov ton ihsoun nuktov to prwton ferwn
migma smurnhv kai alohv wsei litrav
ekaton

Jo. 19:39 E veio também Nicodemos, (aquele
que tinha vindo anteriormente a Jesus de noite)
trazendo um composto de mirra e aloés, de
quase cem litras.

19:40 elabon oun to swma tou ihsou kai
edhsan auto oyonioiv meta twn arwmatwn
kaywv eyov estin toiv ioudaioiv
entafiazein

Jo. 19:40 Tomaram então o corpo de Jesus e o
envolveram em lençóis de linho com as
especiarias, como é costume entre os judeus
preparar para sepultamento.

19:41 hn de en tw topw opou estaurwyh
khpov kai en tw khpw mnhmeion kainon en
w oudepw oudeiv eteyh

Jo. 19:41 E havia um jardim naquele lugar, onde
ele fora crucificado; e no jardim um sepulcro
novo, no qual nunca ninguém antes foi posto.

19:42 ekei oun dia thn paraskeuhn twn
ioudaiwn oti egguv hn to mnhmeion eyhkan
ton ihsoun

Jo. 19:42 Ali então puseram Jesus (por causa da
preparação da Páscoa dos judeus, porque aquele
sepulcro estava perto).

20:1 th de mia twn sabbatwn maria h
Jo. 20:1 E ao primeiro dia da semana, Maria a
magdalhnh ercetai prwi skotiav eti oushv Madalena veio ao sepulcro de madrugada, sendo
eiv to mnhmeion kai blepei ton liyon
ainda escuro; e viu a pedra tirada do sepulcro.
hrmenon ek tou mnhmeiou

20:2 trecei oun kai ercetai prov simwna
petron kai prov ton allon mayhthn on
efilei o ihsouv kai legei autoiv hran ton
kurion ek tou mnhmeiou kai ouk oidamen
pou eyhkan auton

Jo. 20:2 Ela então correu, e veio a Simão Pedro
e ao outro discípulo a quem Jesus amava, e
disse-lhes: Tomaram o Senhor do sepulcro, e
não sabemos onde o puseram.

20:3 exhlyen oun o petrov kai o allov
mayhthv kai hrconto eiv to mnhmeion

Jo. 20:3 Saiu pois Pedro e o outro discípulo, e
vieram ao sepulcro.

20:4 etrecon de oi duo omou kai o allov
mayhthv proedramen tacion tou petrou
kai hlyen prwtov eiv to mnhmeion

Jo. 20:4 E os dois corriam juntos, mas o outro
discípulo correu mais rápido adiante de Pedro, e
chegou primeiro ao sepulcro.

20:5 kai parakuqav blepei keimena ta
oyonia ou mentoi eishlyen

Jo. 20:5 E abaixando-se, viu os lençóis de linho
postos ao chão; todavia não entrou.

20:6 ercetai oun simwn petrov akolouywn Jo. 20:6 Veio então Simão Pedro seguindo-o, e
autw kai eishlyen eiv to mnhmeion kai
entrou no sepulcro, e viu os lençóis de linho
yewrei ta oyonia keimena
postos ao chão.
20:7 kai to soudarion o hn epi thv
kefalhv autou ou meta twn oyoniwn
keimenon alla cwriv entetuligmenon eiv
ena topon

Jo. 20:7 E o lenço que estava sobre a cabeça
dele, não viu posto ao chão com os lençóis de
linho, mas enrolado em um lugar à parte.

20:8 tote oun eishlyen kai o allov
mayhthv o elywn prwtov eiv to mnhmeion
kai eiden kai episteusen

Jo. 20:8 Então pois entrou também o outro
discípulo, que chegara primeiramente ao
sepulcro, e viu, e creu.

20:9 oudepw gar hdeisan thn grafhn oti
dei auton ek nekrwn anasthnai

Jo. 20:9 Porque eles ainda não sabiam a
Escritura, que era necessário, ele ressuscitar
dentre os mortos.

20:10 aphlyon oun palin prov eautouv oi
mayhtai

Jo. 20:10 Então os discípulos novamente saíram
para as suas casas.

20:11 maria de eisthkei prov to mnhmeion
klaiousa exw wv oun eklaien parekuqen
eiv to mnhmeion

Jo. 20:11 E Maria estava fora chorando junto ao
sepulcro. Enquanto pois ela chorava, abaixou-se
ao sepulcro.

20:12 kai yewrei duo aggelouv en leukoiv Jo. 20:12 E viu dois anjos vestidos de branco,
kayezomenouv ena prov th kefalh kai ena assentados um à cabeceira e o outro aos pés,
prov toiv posin opou ekeito to swma tou onde antes havia sido posto o corpo de Jesus.
ihsou
20:13 kai legousin auth ekeinoi gunai ti
klaieiv legei autoiv oti hran ton kurion
mou kai ouk oida pou eyhkan auton

Jo. 20:13 E disseram-na eles: Mulher, por que
choras? Disse-lhes ela: Porque levaram o meu
Senhor, e não sei onde o puseram.

20:14 kai tauta eipousa estrafh eiv ta
opisw kai yewrei ton ihsoun estwta kai
ouk hdei oti o ihsouv estin

Jo. 20:14 E havendo dito isto, virou-se para trás,
e viu estar Jesus, e não sabia que era Jesus.

20:15 legei auth o ihsouv gunai ti klaieiv
tina zhteiv ekeinh dokousa oti o khpourov
estin legei autw kurie ei su ebastasav
auton eipe moi pou auton eyhkav kagw
auton arw

Jo. 20:15 Disse-lhe Jesus: Mulher por que
choras? A quem buscas? Ela pensando que era o
jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste,
dize me onde o puseste, e eu o levarei.

20:16 legei auth o ihsouv maria strafeisa Jo. 20:16 Disse-lhe Jesus: Maria! Virando-se

ekeinh legei autw rabbouni o legetai
didaskale

ela, disse-lhe: Raboni, que se diz Mestre.

20:17 legei auth o ihsouv mh mou aptou
oupw gar anabebhka prov ton patera mou
poreuou de prov touv adelfouv mou kai
eipe autoiv anabainw prov ton patera mou
kai patera umwn kai yeon mou kai yeon
umwn

Jo. 20:17 Disse-lhe Jesus: Não me toques;
porque ainda não tenho subido para o meu Pai;
porém vai aos meus irmãos, e dize-lhes: Eu subo
para o meu Pai e vosso Pai; e meu Deus e vosso
Deus.

20:18 ercetai maria h magdalhnh
apaggellousa toiv mayhtaiv oti ewraken
ton kurion kai tauta eipen auth

Jo. 20:18 Vem Maria, a Madalena, anunciando
aos discípulos que vira o Senhor, e dissera estas
coisas a ela.

20:19 oushv oun oqiav th hmera ekeinh th
mia twn sabbatwn kai twn yurwn
kekleismenwn opou hsan oi mayhtai
sunhgmenoi dia ton fobon twn ioudaiwn
hlyen o ihsouv kai esth eiv to meson kai
legei autoiv eirhnh umin

Jo. 20:19 Sendo então o anoitecer daquele dia, o
primeiro dia da semana, e sendo fechadas as
portas onde os discípulos estavam ajuntados por
medo dos judeus, veio Jesus e pôs-se no meio, e
disse-lhes: Paz haja convosco!

20:20 kai touto eipwn edeixen autoiv tav
ceirav kai thn pleuran autou ecarhsan
oun oi mayhtai idontev ton kurion

Jo. 20:20 E havendo dito isto, mostrou-lhes as
mãos e o seu lado. Então os discípulos se
alegraram, vendo o Senhor.

20:21 eipen oun autoiv o ihsouv palin
Jo. 20:21 Disse-lhes pois Jesus outra vez: Paz a
eirhnh umin kaywv apestalken me o pathr vós; assim como o Pai me enviou, também eu
kagw pempw umav
vos envio.
20:22 kai touto eipwn enefushsen kai
legei autoiv labete pneuma agion

Jo. 20:22 E havendo dito isto, soprou neles, e
disse-lhes: Recebei o Espírito Santo.

20:23 an tinwn afhte tav amartiav
afientai autoiv an tinwn krathte
kekrathntai

Jo. 20:23 Aqueles a quem perdoardes os
pecados, lhes são perdoados; aqueles a quem os
retiverdes, lhes são retidos.

20:24 ywmav de eiv ek twn dwdeka o
legomenov didumov ouk hn met autwn ote
hlyen o ihsouv

Jo. 20:24 Mas Tomé, um dos doze, chamado o
Dídimo, não estava com eles, quando Jesus veio.

20:25 elegon oun autw oi alloi mayhtai
ewrakamen ton kurion o de eipen autoiv
ean mh idw en taiv cersin autou ton tupon
twn hlwn kai balw ton daktulon mou eiv
ton tupon twn hlwn kai balw thn ceira
mou eiv thn pleuran autou ou mh pisteusw

Jo. 20:25 Disseram-lhe então os outros
discípulos, vimos o Senhor, mas ele lhes disse:
Se eu não vir a marca dos cravos nas suas mãos
e não puser o meu dedo na marca dos cravos, e
não puser a minha mão no seu lado, de maneira
nenhuma o crerei.

20:26 kai mey hmerav oktw palin hsan
esw oi mayhtai autou kai ywmav met
autwn ercetai o ihsouv twn yurwn
kekleismenwn kai esth eiv to meson kai
eipen eirhnh umin

Jo. 20:26 E oito dias depois, estavam os seus
discípulos outra vez dentro, e com eles Tomé.
Veio Jesus, tendo sido fechadas as portas, e pôsse no meio, e disse: Paz haja convosco!

20:27 eita legei tw ywma fere ton
daktulon sou wde kai ide tav ceirav mou
kai fere thn ceira sou kai bale eiv thn
pleuran mou kai mh ginou apistov alla
pistov

Jo. 20:27 Depois disse a Tomé, chega o teu dedo
aqui, e vê as minhas mãos; e chega a tua mão, e
põe-na no meu lado; e não sejas incrédulo, mas
crente.

20:28 kai apekriyh o ywmav kai eipen
autw o kuriov mou kai o yeov mou

Jo. 20:28 E respondeu Tomé e disse-lhe: Senhor
meu, e Deus meu!

20:29 legei autw o ihsouv oti ewrakav me
ywma pepisteukav makarioi oi mh idontev
kai pisteusantev

Jo. 20:29 Disse-lhe Jesus: Porque me viste, ó
Tomé, tu creste; bem-aventurados aqueles que
não viram, e creram.

20:30 polla men oun kai alla shmeia
epoihsen o ihsouv enwpion twn mayhtwn
autou a ouk estin gegrammena en tw
bibliw toutw

Jo. 20:30 Muitos outros sinais pois, na verdade,
Jesus fez também em presença dos seus
discípulos, que não estão escritos neste livro;

20:31 tauta de gegraptai ina pisteushte
Jo. 20:31 Porém estes estão escritos, para que
oti o ihsouv estin o cristov o uiov tou
creiais, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus; e
yeou kai ina pisteuontev zwhn echte en tw para que crendo, tenhais vida no seu nome.
onomati autou
21:1 meta tauta efanerwsen eauton palin Jo. 21:1 Depois disto se manifestou Jesus outra
o ihsouv toiv mayhtaiv epi thv yalasshv vez aos discípulos, junto ao mar de Tibérias; e
thv tiberiadov efanerwsen de outwv
manifestou-se assim:
21:2 hsan omou simwn petrov kai ywmav o Jo. 21:2 Estavam juntos Simão Pedro e Tomé,
legomenov didumov kai nayanahl o apo
dito o Dídimo, e Natanael, o de Cana da
kana thv galilaiav kai oi tou zebedaiou
Galileia, e os filhos do Zebedeu e outros dois
kai alloi ek twn mayhtwn autou duo
dos seus discípulos.
21:3 legei autoiv simwn petrov upagw
alieuein legousin autw ercomeya kai hmeiv
sun soi exhlyon kai anebhsan eiv to
ploion euyuv kai en ekeinh th nukti
epiasan ouden

Jo. 21:3 Disse-lhes Simão Pedro: Eu vou pescar.
Dizem-lhe eles: Também nós vamos contigo.
Foram, e subiram logo no barco; e nada pegaram
naquela noite.

21:4 prwiav de hdh genomenhv esth o
ihsouv eiv ton aigialon ou mentoi hdeisan
oi mayhtai oti ihsouv estin

Jo. 21:4 E fazendo-se já manhã, Jesus se pôs na
praia; porém os discípulos não sabiam que era
Jesus.

21:5 legei oun autoiv o ihsouv paidia mh ti Jo. 21:5 Então Jesus lhes disse: Filhinhos, tendes
prosfagion ecete apekriyhsan autw ou
alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não.
21:6 o de eipen autoiv balete eiv ta dexia
merh tou ploiou to diktuon kai eurhsete
ebalon oun kai ouk eti auto elkusai
iscusan apo tou plhyouv twn icyuwn

Jo. 21:6 E ele lhes disse: Lançai a rede do lado
direito do barco, e achareis. Lançaram-na pois, e
já não mais a puderam tirar pela multidão dos
peixes.

21:7 legei oun o mayhthv ekeinov on hgapa
o ihsouv tw petrw o kuriov estin simwn
oun petrov akousav oti o kuriov estin ton
ependuthn diezwsato hn gar gumnov kai
ebalen eauton eiv thn yalassan

Jo. 21:7 Disse então a Pedro, aquele discípulo a
quem Jesus amava: É o Senhor. Ouvindo pois
Simão Pedro que era o Senhor, cingiu-se com o
capote, porque estava nu, e lançou-se ao mar.

21:8 oi de alloi mayhtai tw ploiariw
hlyon ou gar hsan makran apo thv ghv
all wv apo phcwn diakosiwn surontev to
diktuon twn icyuwn

Jo. 21:8 E os outros discípulos vieram com o
barquinho, (porque não estavam senão como
duzentos covados distante da terra), trazendo a
rede cheia dos peixes.

21:9 wv oun apebhsan eiv thn ghn
blepousin anyrakian keimenhn kai
oqarion epikeimenon kai arton

Jo. 21:9 Então, quando desceram à terra, viram
um fogo de brasas estando posto, e um peixe
posto em cima dele, e também pão.

21:10 legei autoiv o ihsouv enegkate apo

Jo. 21:10 Disse-lhes Jesus: Trazei dos peixes

twn oqariwn wn epiasate nun

que pegastes agora.

21:11 anebh simwn petrov kai eilkusen to
diktuon epi thv ghv meston icyuwn
megalwn ekaton penthkontatriwn kai
tosoutwn ontwn ouk escisyh to diktuon

Jo. 21:11 Subiu Simão Pedro, e puxou a rede
para a terra, cheia de cento e cinquenta e três
grandes peixes; e sendo tantos, a rede não se
rompeu.

21:12 legei autoiv o ihsouv deute
Jo. 21:12 Disse-lhes Jesus: vinde, jantai. E
aristhsate oudeiv de etolma twn mayhtwn nenhum dos discípulos ousava lhe perguntar; tu
exetasai auton su tiv ei eidotev oti o
quem és? Sabendo que era o Senhor.
kuriov estin
21:13 ercetai oun o ihsouv kai lambanei
ton arton kai didwsin autoiv kai to
oqarion omoiwv

Jo. 21:13 Então veio Jesus, e tomou o pão, e o
deu a eles; e semelhantemente o peixe.

21:14 touto hdh triton efanerwyh o
ihsouv toiv mayhtaiv autou egeryeiv ek
nekrwn

Jo. 21:14 E esta era já a terceira vez que Jesus
se manifestou aos seus discípulos, havendo sido
ressuscitado dentre os mortos.

21:15 ote oun hristhsan legei tw simwni
petrw o ihsouv simwn iwna agapav me
pleion toutwn legei autw nai kurie su
oidav oti filw se legei autw boske ta
arnia mou

Jo. 21:15 Então, depois que jantaram, disse
Jesus a Simão Pedro: Simão filho de Jonas,
amas-me mais do que estes? Disse-lhe ele: Sim
Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe:
Apascenta os meus cordeiros.

21:16 legei autw palin deuteron simwn
iwna agapav me legei autw nai kurie su
oidav oti filw se legei autw poimaine ta
probata mou

Jo. 21:16 Novamente lhe diz a segunda vez:
Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim
Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe:
Apascenta as minhas ovelhas.

21:17 legei autw to triton simwn iwna
fileiv me eluphyh o petrov oti eipen autw
to triton fileiv me kai eipen autw kurie su
panta oidav su ginwskeiv oti filw se
legei autw o ihsouv boske ta probata mou

Jo. 21:17 Disse-lhe a terceira vez: Simão, filho
de Jonas, amas-me? Entristeceu-se Pedro porque
lhe disse a terceira vez: Amas-me? E disse-lhe:
Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu
te amo. Disse-lhe Jesus: Apascenta as minhas
ovelhas.

21:18 amhn amhn legw soi ote hv newterov
ezwnnuev seauton kai periepateiv opou
hyelev otan de ghrashv ekteneiv tav
ceirav sou kai allov se zwsei kai oisei
opou ou yeleiv

Jo. 21:18 Na verdade, na verdade te digo:
Quando eras mais moço, tu cingias a ti mesmo, e
andavas por onde querias; mas quando já fores
velho, estenderás as tuas mãos, e outro te
cingirá, e te levará para onde tu não queres.

21:19 touto de eipen shmainwn poiw
yanatw doxasei ton yeon kai touto eipwn
legei autw akolouyei moi

Jo. 21:19 E isto disse, significando com que
morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isto,
disse-lhe: Segue-me.

21:20 epistrafeiv de o petrov blepei ton
mayhthn on hgapa o ihsouv akolouyounta
ov kai anepesen en tw deipnw epi to
sthyov autou kai eipen kurie tiv estin o
paradidouv se

Jo. 21:20 E virando-se Pedro, viu o discípulo a
quem Jesus amava seguindo-o, aquele que
também reclinara à mesa na ceia ao seu peito, e
dissera: Senhor, quem é o que está te traindo?

21:21 touton idwn o petrov legei tw ihsou Jo. 21:21 Vendo Pedro a este, disse a Jesus:
kurie outov de ti
Senhor, e deste que será?
21:22 legei autw o ihsouv ean auton yelw
menein ewv ercomai ti prov se su

Jo. 21:22 Disse-lhe Jesus: Se eu quero que ele
fique, até que eu venha, que importa a ti? Segue

akolouyei moi

me tu.

21:23 exhlyen oun o logov outov eiv touv
adelfouv oti o mayhthv ekeinov ouk
apoynhskei kai ouk eipen autw o ihsouv
oti ouk apoynhskei all ean auton yelw
menein ewv ercomai ti prov se

Jo. 21:23 Saiu pois este dito entre os irmãos, que
aquele discípulo não havia de morrer. No
entanto Jesus não lhe disse, que não morreria,
mas; se eu quero que ele fique, até que eu venha,
que importa a ti?

21:24 outov estin o mayhthv o marturwn
Jo. 21:24 Este é o discípulo que testifica a
peri toutwn kai graqav tauta kai oidamen respeito destas coisas, e escreveu estas coisas; e
oti alhyhv estin h marturia autou
sabemos que o seu testemunho é verdadeiro.
21:25 estin de kai alla polla osa
epoihsen o ihsouv atina ean grafhtai kay
en oude auton oimai ton kosmon cwrhsai
ta grafomena biblia amhn

Jo. 21:25 E há também, muitas outras coisas que
Jesus fez, as quais se fossem escritas uma por
uma, eu suponho, nem ainda o mundo em si
mesmo, poderia conter os livros escritos. Amém.

