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Prezados amigos! 
 
Em primeiro lugar agradeço a Deus que concedeu a graça de 
ter chegado até o presente estágio da tradução. Foi graça so-
bre graça. Também agradeço a muitas pessoas que fizeram 
sugestões para aprimorar o texto e muitos outros que oraram 
pela obra. Quem mais me motivou foi o meu saudoso irmão 
Waldemar Janzen, que também sugeriu vários termos a serem 
incluídos no texto. Às vezes eu ficava várias horas dialogando 
com ele sobre alguma passagem difícil e ele pesquisava horas 
a fio para dar alguma sugestão. 
Durante todo o trabalho me senti indigno de realizar uma 
obra tão nobre.  
O que mais me impressionou durante o trabalho de tradução? 
Vi as limitações da línguas para expressar verdades espiritu-
ais. Tive a impressão de que o Autor podia descrever algo com 
precisão empregando termos celestes, mas era impedido devi-
do à nossa limitação linguística. Como se um cientista da 
NASA chegasse a uma tribo indígena e tentasse descrever o 
seu conhecimento e trabalho com o vocabulário dos indígenas. 
Certamente a diferença é ainda muito maior entre o vocabu-
lário celeste e o nosso.  
Passei muitas vezes pelo Novo Testamento todo. Infelizmente 
nunca me contentei com o resultado final, já que existem dife-
renças e limitações entre as línguas. É impossível expressar em 
português algo exatamente da mesma maneira como foi rela-
tado em grego. Por isso é impossível declarar uma tradução 
como sendo perfeita. Todas terão suas limitações. 
 
Estou colocando à disposição dos amigos um pequeno detalhe 
da obra. Publicarei o todo tão logo for possível. 
Faça uma visita ou site para ver seleções da tradução. 
Que o Senhor nos conceda a Sua graça para sermos fiéis! 
 
Pastor Fridolin Janzen 
Campo Grande, 11/09/12 



 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tradução: 
Pastor Fridolin Janzen 
Com base no Textus Receptus. 

 
Versão na terceira pessoa, linguagem formal, 

transliterada. 
 

 
O mapa na página a seguir ajuda acompanhar Jesus pe-
las cidades em que exerceu o seu ministério. 
www.origemedestino.org.br 
Imagem da capa cortesia de Chris Harrison, Carnegie 
Mellon University, USA 
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VERSÍCULOS SINÓTICOSVERSÍCULOS SINÓTICOSVERSÍCULOS SINÓTICOSVERSÍCULOS SINÓTICOS    
    
A comparação é de versículos semelhantes e não necessariamente fala-
dos no mesmo contexto. Jesus falou verdades semelhantes em épocas 
diferentes. Procurou-se comparar todas essas passagens. 
 
Mateus ....    Azul em Mateus - só se encontra em Mateus. Azul em outro 
livro: o texto é idêntico em Mateus. 
Marcos ....    Vermelho em Marcos - só se encontra em Marcos. Vermelho 
em outro livro: o texto é idêntico em Marcos.    
Lucas ....     Verde em Lucas - só se encontra em Lucas. Verde em outro 
livro: o texto é idêntico em Lucas. 
Idêntico nos três ....    O texto é exatamente idêntico nos três sinóticos. 
João “... como disse o profeta Isaías”. O texto faz parte de somente do 
evangelho de João (e somente assinalado em João)  
Livro do AT “...τοῦ θεοῦ ἡμῶν·”. O texto se encontra somente no livro do 
AT citado. 
As letras em vermelho (às vezes em amarelo) O texto também se encon-
tra no evangelho de João    
Quando a palavra é sublinhada existe uma semelhança muito próxima 
(mas não idêntica) com outra palavra na passagem paralela em um dos 
sinóticos. 

O texto com brilho se repete no mesmo evangelho em que aparece (uma 

ou mais vezes). 

 
Em algumas passagens as palavras repetidas pelos evangelistas, na fala direta de Jesus, 

não são idênticas. Isso quer dizer que a ênfase está no significado e não necessaria-
mente no uso da mesmíssima palavra que foi falada. Isso pode estar relacionado ao 
vocabulário dos leitores aos quais o texto foi originalmente dirigido. O escritor pro-
vavelmente usou os termos mais familiares dos leitores. Se eu falar para um acriano: 
“O catarinense disse que o aipim está muito duro, deveria ter sido cozido por mais 
tempo”.  A maioria dos acrianos não irá entender o que é aipim, por isso já transpo-
nho para o vocabulário deles: “O catarinense disse que a macaxeira está muito dura, 
deveria ter sido cozida por mais tempo”. 



 

 
 

COMPARAÇÃO DE PASSAGENS COMPARAÇÃO DE PASSAGENS COMPARAÇÃO DE PASSAGENS COMPARAÇÃO DE PASSAGENS 
SINÓTICASSINÓTICASSINÓTICASSINÓTICAS    
 
 
A primeira comparação aconteceu entre passagens 
sinóticas, não necessariamente paralelas. Procu-
rou-se harmonizar os termos em português onde 
eles são idênticos no grego. Isso mesmo nos casos 
em que havia passagens repetidas no mesmo livro. 
Para poder colocar os textos lado a lado foi neces-
sário ter um formato de página fora do padrão, por 
isso o conteúdo da página seguinte está na vertical. 
Ao todo essa comparação tem mais de 850 páginas 
semelhantes à que segue. Umas páginas contém 
mais informação outras menos. Cada passagem si-
nótica teve sua própria página ou páginas.  
(Em trabalho separado, não publicado aqui, fiz a 
comparação de todas as fórmulas sinóticas do No-
vo Testamento: a combinação de duas ou mais pa-
lavras que se repetem no NT, para, se possível, 
traduzi-las de maneira idêntica). 
A página a seguir pode ser girada na maioria dos 
leitores pdf.   



 

 

 



 

 
 

PASSAGENS SINÓTICASPASSAGENS SINÓTICASPASSAGENS SINÓTICASPASSAGENS SINÓTICAS    NA NA NA NA 
SEQUÊNCIA NO GREGOSEQUÊNCIA NO GREGOSEQUÊNCIA NO GREGOSEQUÊNCIA NO GREGO    
 
 
Após ter realizado a comparação passei o texto 
para um texto sequencial em grego. 
Um exemplo a seguir.   



 

 

  

 



 

 
 

PASSAGENS SINÓTICASPASSAGENS SINÓTICASPASSAGENS SINÓTICASPASSAGENS SINÓTICAS    NA NA NA NA 
SEQUÊNCIA SEQUÊNCIA SEQUÊNCIA SEQUÊNCIA EM PORTUGUÊSEM PORTUGUÊSEM PORTUGUÊSEM PORTUGUÊS    
 
 
Após ter realizado a comparação passei o texto pa-
ra um texto sequencial em grego e também para o 
português. 
Um exemplo a seguir. 
 
  



 

 

 
  

 



 

 
 

 


