
A Unção de Betânia (Jo 12, 1-11)



Introdução 

 O Sétimo Episódio do Livro dos Sinais é composto de duas narrativas 

importantes e um discurso parcialmente em forma de diálogo. 

 As duas narrativas são as da Unção em Betânia (12,1-8) e da Entrada 

Triunfal em Jerusalém(12,12-15).

 O discurso começa com o parecimento de uns gregos na Festa da 

Páscoa, perguntando por Jesus (12, 20-22). O tema do discurso aqui 

é a morte e a ressurreição: a semente que se descompõe para dar 

origem a uma colheita (12,24); o principio de morrer para viver 

(12,25); auto devotamento de Cristo; sua morte como julgamento 

do mundo (12, 31-33).



Localização da Betânia

 A cidade de Betânia foi originalmente uma aldeia da antiga Judéia 

identificada com a aldeia de Lazariyeh (em árabe, significando 

"lugar de Lázaro"). 

 Mas etimologicamente, Betânia significa “Casa dos pobres ou casa 

de aflição”. Ela fica a 15 estádios de Jerusalém, quer dizer, ela fica 

a 3 km a leste da cidade de Jerusalém e do Monte das Oliveiras. 

Um estádio equivale a 185 metros, então 185 vezes 15 dá 2.775 

metros, quase 3 km. 

 Hoje ela se encontra na Cisjordânia. Era uma cidade sem 

nenhuma expressão política, econômica e cultural. 

 Em Betânia se encontrava uma comunidade joanina que tentava 

resgatar o valor das mulheres nas pessoas de Marta e Maria. 



Localização



Estrutura
 12, 1-3 Jesus chega em Betânia com 

Lázaro e Marta. A unção de Jesus. 

 12, 4-6 Reação de Judas.

 12, 7-8 Sentido da unção, a Sepultura de 

Jesus. 

 12, 9-11 Os judeus chegam a Betânia 

para ver Lázaro e planejam matá-lo



Sinalização 
 Seis dias antes da Páscoa . Teologia do tempo, tempo teológico, que 

está marcando o começo da semana da festa da páscoa que será a 

“páscoa” definitiva de Jesus. Se vê o horizonte do sinal, a morte e a 

oferenda da sua vida. 

 Betânia. Lugar Teológico de encontro da comunidade. Casa dos 

pobres, lugar onde mora Lázaro e seus irmãos, lugar da comunidade. 

Nesta passagem é o lugar onde Lázaro voltou à vida, a comunidade 

retomou sua vida na casa dos pobres. 

 Lázaro. Do hebraico Deus ajudou. Aquele que é testemunho da nova 

vida em Cristo.  Aquele que Deus não abandona. Personagem 

teológico que representa a comunidade cristã re-animada em Cristo. 

 Ressuscitado da morte. Aquele que superou a morte no encontro com 

Cristo e assumiu o compromisso do seguidor de Cristo numa vida 

nova. Referência à comunidade joanina. 



 Ofereceram um jantar. Momento íntimo da comunidade. 

 Marta. A Senhora. Referência à liderança feminina que está no serviço 
da comunidade e comprometida com o serviço à Cristo na casa dos 
pobres, Betânia. 

 Maria. Amada de Deus, a discípula amada. Aquela que compreendeu a 
mensagem de Jesus e o sentido da sua vida na entrega até a morte, pelo 
qual faz o gesto da unção .

 Perfume. O perfume era em pó ou liquido, era aromático e exótico, era 
importado da Arábia ou da Somália. Se usava como incenso, cosméticos 
ou para embalsamar cadáveres. 

 Preço. Valor de 300 denários, 300 dias de trabalho 

 Nardo. Azeite aromático que se obtém da raiz e da espiga do nardo, uma 
planta que cresce nas montanhas do norte da Índia. 



 Unção. Preparação do corpo de Jesus para a sepultura, para sua entrega 
definitiva e cumprimento da vontade do Pai, ser fiel a seu projeto até as 
suas última consequências. 

 Ungir os pés. Parte da preparação dos corpos para a sepultura.

 Judas Iscariote. O Discípulo de Jesus que não tinha entendido o sentido da 
vida de Jesus, como entrega fiel ao projeto do Pai. Vivência de um 
messianismo triunfalista.

 Bolsa comum. A bolsa que tinha por finalidade o sustento do grupo de 
Jesus tinha sido subsumida pelas pessoas que estão longe de entender o 
projeto de Jesus e suas escolhas. 

 Não lhe importavam os pobres porque era ladrão. A vivência de um 
messianismo triunfalista que utiliza o pobre só como meio mas não 
como fim. Atentando assim à instrumentalização do pobre.



 Ela guarde o perfume para o dia do sepultamento. O horizonte da vida 
entregada ao projeto do Pai é a morte.

 Os pobres junto de vocês, mas a mim não têm sempre. A entrega da vida 
de Jesus é um compromisso constante com os pobres e não só um 
ato de lástima, é um compromisso com os pobres que estão 
sempre perto da comunidade mas que são esquecidos pelos 
compromissos da “bolsa”.

 Chefes dos sacerdotes. Querem matar Lázaro [a comunidade] pela 
vida nova na que está mergulhada após de que Jesus o ressuscitasse, 
gera atração por outras pessoas e ciúmes e ira por parte daqueles 
que sustentam a mensagem messiânica baseada no Templo, a 
Teologia da Retribuição e a Lei da pureza.



Mensagem da comunidade

 A mensagem da unção de Betânia está no compromisso 

constante de entender o messianismo de Jesus como entrega 

constante aos pobres, tirando de lado aqueles elementos 

alienadores que tiram a vida do povo e levam á morte. Estar 

na companhia de Jesus é estar no serviço dos pobres mas no 

compromisso. Estar vivos na sua presença é testemunhar que 

nosso Mestre tem como horizonte a fidelidade ao projeto do 

Pai, vida digna para os homens e mulheres, o que trará como 

conseqüência a morte, para deste modo denunciar os grupos 

que lhe estão tirando a vida e as ideologias religiosas e 

políticas que tiram a vida dos pobres.



Atualização
 Hoje em dia, o Papa Francisco chama a Igreja 

sair ao encontro dos pobres, a ter 

sensibilidade com pessoas que sofrem. 

 Quem a gente considera pobre? Os pobres 

são: 

 - as crianças analfabetas, pessoas que morrem 

de fome, os moradores de rua,  os imigrantes 

sem tetos, as famílias sem educação etc. 

 A generosidade em relação a Jesus não está em 

contradição com o compromisso com os 

pobres, e a solidariedade para com os pobres 

não pode ser apenas um ato de momento, mas 

deve ser uma marca das comunidades cristas.


