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A UNÇÃO DE BETÂNIA (Jo 12, 1-11) 

Modelo para a vida comunitária 

 

“O odor dos teus perfumes supera todos os aromas! ” (Ct 4,10) 

 

Introdução  

Estamos novamente em Betânia = lugar dos amigos de Jesus (cf, 11, 1.5).  O capítulo 12 

apresenta duas funções fundamentais para a literatura joanina. A primeira constitui em um 

resumo do que vimos até o presente momento, ou seja, os setes sinais realizados por Jesus (1,19- 

11, 57). Neste sentido, Lazaro representa o discípulo de todos os tempos, conduzindo muitos a 

Jesus. O ambiente em torno da unção de Betânia aponta, por um lado, para os últimos momentos 

da vida pública de Jesus, mormente, para a Última Ceia, a consumação da traição de Judas 

(discípulo), morte e a sepultura de Jesus. Toda a primeira parte do capitulo 12 mostra como as 

pessoas reagem diante da prática de Jesus: o povo crê n’Ele por causa de Lázaro.  

 A segunda função é fazer a passagem para a segunda parte do livro (13, 1-20,29). Em 12, 

24, Jesus afirma ser ele o grão de trigo que cai na terra e morre para produzir fruto, antecipando 

uma vivência pascal, expressa pela ressurreição de Lázaro: referência à sua própria Páscoa e pelo 

protagonismo assumido pelos personagens do Jantar na casa de Lázaro.  

Segundo Johan konings: “A unção de Jesus em Betânia não é para João um acontecimento 

independente, mas está ligada aos versículos que mencionam a “ida/chegada de Jesus a Betânia 

em (Jo 12,1) e a “ida/ chegada” de muitos judeus a esse lugar, e também a decisão de matar não 

só Jesus, mas também Lázaro, que Jesus ressuscitara dos mortos (Jo 12,- 9-11). 

Temos em João 12,1-11 algumas particularidades da redação joanina como por exemplo: 

a palavra de censura a Judas, em João o protesto não vem de “alguns” mas de um só. Nos sinóticos 

quem protesta são “alguns” (Mc 14,4) ou os “discípulos” (Mt 26,8). João costuma identificar 

figuras que nos sinóticos ficam anônimas, sobretudo, Judas, o “apóstolo ladrão”. No Evangelho 

de João, as duas mulheres e Lázaro correspondem ao arquétipo da comunidade nascente, na qual, 

Judas representa toda oposição ao amor de Jesus.  

 

Estrutura (Johan konings)  

a) 12, 1-3 – Introdução da narrativa, a ação de Maria, (A Indicação do tempo, “seis dias 

antes da páscoa”, insere a unção no ciclo das festas judaicas. Inicia-se agora a última 

semana de Jesus, a semana da glorificação); 

b)  12,4-6 – Reação de Judas, em relação ao unguento, (Em João o protesto não vem de 

“alguns” (Mc 14,4) mas de um só: Judas, tal atitude em João representa hipocrisia, pois 

judas era ladrão e desviava dinheiro da caixa comum dos discípulos. Segundo. Johanes 

Beutler a palavra de censura a Judas já parece ser obra da redação joanina).  

c) 12, 7-8 – Avaliação de Jesus, concluindo a cena, (Jesus defende a ação de Maria em vista 

de sua sepultura eminente).  

d) 12, 9-11 – ligam o relato da unção ao contexto amplo da ressurreição de Lázaro, o qual é 

nomeado duas vezes. (Foi na casa dele que se deu a unção de Jesus. Sua casa havia se 

tornado ponto de encontro das multidões que queriam constatar o milagre). Em João as 

multidões são neutras em relação a Jesus. 



e) Obs. Há um consenso entre os estudiosos em relação a essa estrutura.  

 

Análise Literária 

- v. 1. Seis dias antes da Páscoa, Jesus visita Betânia1. Temporalmente, inicia-se a contagem 

regressiva de sua vida pública (última semana).  

- Jesus participa de uma refeição à mesa com Lázaro. v. 2a; [Cf. Mt 26. 6 – 13; Mc 14. 3 – 9.] 

- Outras personagens importantes: Marta (“senhora”), servidora e hospitaleira; e Maria (“amada 

de Deus”), aquela que fez a opção de “estar com o mestre”. 

- v. 2b – 3a. Quatro formas de expressar a proximidade afetiva com Jesus: a) ouvi-Lo; b) servi-

Lo; c) oferecer o melhor a Ele; d) testemunhar os seus sinais.  

- Maria unge os pés de Jesus: O Aroma agradável do perfume (nardo puro2, de alto valor) 

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

- A unção, em sentido bíblico, representa três funções fundamentais:  

[1] A cura: o óleo derramado sobre as feridas para amenizar a dor e curar as feridas; [2] 

Hospitalidade: conforme a tradição judaica, a unção com o óleo é oferecida aos hóspedes como 

sinal de reverência e acolhida; [3] O mandato: delegar um poder (missão ou função) a alguém. 

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

- v. 4 – 5. A declaração pública de amor feita por Maria, oferecendo o melhor que possuía em 

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

“Porque não se vendeu este perfume por trezentos denários3 para dá-los aos pobres?”.  

- v. 6. “Zelo hipócrita” de Judas Iscariotes para ocultar sua intenção de roubar.  

- v.  7. Jesus censura o apóstolo e demonstra gratidão à atitude de Maria. O restante do perfume 

no frasco seria reservado ao sepultamento. Jesus vê, neste gesto de maria, uma antecipada 

homenagem ao seu cadáver (humanidade). [A este gesto simbólico corresponderá (19, 38) o 

sepultamento efetivo de Jesus. 

- v. 8. Jesus afirma que os pobres sempre estariam presentes para serem ajudados, mas Ele estava 

de partida para a Casa do Pai.  

- v. 9. A multidão curiosa faz peregrinação à casa de Betânia para ver Jesus e Lázaro, o 

“ressuscitado dentre os mortos”.  

- v. 10. A Liderança religiosa judaica (chefes dos sacerdotes) planeja duplo assassinato: matar 

Jesus e Lázaro para eliminar a prova incontestável da Divindade e Messianidade do Filho de 

Deus.  

- v. 11. A ressurreição de Lázaro afastou muitos judeus da submissão cega aos religiosos pelo 

fato de crerem em Jesus.   
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1 Betânia é originalmente conhecida como uma antiga aldeia da Judeia, na vertente oriental do Monte das Oliveiras. 

Tradicionalmente identificada com a cidade de Al-Eizariya, Al-Azarieh ou Lazariyeh (em árabe, "lugar de Lázaro"). 

Está localizada a cerca de 3 km a leste da Cidade Velha de Jerusalém. O nome vem do grego Bethania, possivelmente 

a partir do hebraico bét nîyyah, contração de bét nanîyah significando "casa de Ananias". Outros significados 

possíveis são "casa ou lugar dos figos verdes" ou, ainda, "casa dos pobres". 

Cf. LA BROSSE, Olivier. et al. Dicionário de termos da fé. Aparecida: Santuário. Porto: Editora Perpétuo Socorro, 

s/d. 
2 Ungüento de Nardo: Perfume extraído da raíz de uma planta típica da Índia, utilizado para fins medicinais ou 

farmacêuticos.  
3 Moeda romana. No texto, um denário representa o salário de um dia normal de trabalho (Mt 20, 2-13) e a quota 

que cada judeu deveria pagar ao imperar (Mt 22,19; Mc 12,15; Lc 20,24). Deste modo, o perfume possui o valor de 

300 denários = 300 dias de serviço. 

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Al-Eizariya&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_%C3%A1rabe
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hebraico

