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Jo.5:1 Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. 
2 Ora, existe ali, junto à Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem cinco pavilhões.  3 Nestes, jazia uma 

multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos 4 [esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia em certo tempo agitando-a; e o 

primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse].  5 Estava ali um homem enfermo havia trinta e 

oito anos. 6 Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? 7 Respondeu-lhe o enfermo: 

Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque, quando a água é agitada; pois, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. 8 Então, lhe 

disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. 9 Imediatamente, o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era 

sábado. 10 Por isso, disseram os judeus ao que fora curado: Hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. 11 Ao que ele lhes respondeu: O 

mesmo que me curou me disse: Toma o teu leito e anda. 12  Perguntaram-lhe eles: Quem é o homem que te disse: Toma o teu leito e anda? 

13 Mas o que fora curado não sabia quem era; porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. 14 Mais tarde, Jesus o 

encontrou no templo e lhe disse: Olha que já estás curado; não peques mais, para que não te suceda coisa pior.  15 O homem retirou-se e disse 

aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. 16 E os judeus perseguiam Jesus, porque fazia estas coisas no sábado. 17 Mas ele lhes disse: Meu 

Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. 18 Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o 

sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. 

 

1º Naquele lugar havia uma multidão de enfermos. Por que naquele dia Jesus curou apenas um? Poderíamos dar muitas respostas, mas uma 

coisa chama muito a atenção nesse texto. Jesus curou um enfermo em meio a muitos outros com uma cura tal que o enfermo se levantou 

imediatamente. Aquele enfermo não estava visitando aquele lugar pela primeira vez, o texto diz que ele estava naquela condição há trinta e oito 

anos. Com certeza a maioria das pessoas que estavam ali conheciam aquele homem e sabiam que ele estava enfermo há muitos anos. Bom, 

sabendo disso e vendo o enfermo se levantar, por que não clamaram a Jesus que os curassem também? Esse com certeza é um dos motivos que 

impediram que mais milagres acontecessem naquele dia. Como pode uma pessoa ver outra pessoa vivendo um milagre e não querer viver 

também?  

Talvez as pessoas só quisessem o milagre se fosse da maneira culturalmente correta, de uma maneira que não seriam criticados, queriam o 

milagre apenas se, como sempre, as águas fossem agitadas e eles pudessem pular dentro do tanque. Isso é algo que sempre impede os milagres 

na vida das pessoas. Muitos dizem em suas mentes: eu quero ser liberto do vício das drogas, mas se tiver que parar de beber eu não paro; eu 

quero ser curado, mas se tiver que freqüentar uma igreja eu não freqüento, posso até ir até receber meu milagre, mas depois eu paro;  

Outros dizem: veja só os meus amigos, o que vão pensar de mim?  Eu não posso deixá-los para trás, eu não vou tê-los mais por perto...  

Essas pessoas precisam enxergar três coisas:  

A) O que os amigos daquele enfermo no tanque de Betesda fizeram por Ele? Nada. Eles também estavam enfermos, talvez até um pouco 

confortáveis por todos estarem em uma mesma situação. As pessoas ali não eram muito criticadas, nem se sentiam muito incomodadas 

porque todos estavam na mesma situação, não podendo ajudar, mas também não podendo criticar. Por isso muitas pessoas acabam 

ficando no mundo, no pecado e na mesma vida de sempre: porque olham ao seu redor e vêem que todos estão em uma mesma 

situação. Uns traem o cônjuge, outros são viciados, outros sempre estão brigando, outros não melhoram suas vidas financeiras, outros 

estão sempre mal de saúde, e assim eu sou só mais um. E assim tão distraídos, muitas vezes nem percebem que o lugar onde estão se 

chama O TANQUE DE BETESDA, onde pra quem olha de dentro tudo é comum, mas pra que olha de fora, é um lugar digno de 

misericórdia.     

 

B) As tantas palavras dos amigos do tanque de Betesda nunca mudaram a vida daquele homem. A única coisa que o transformou para 

sempre foi a palavra de Jesus.  

 

C) Quando Jesus liberta uma pessoa, Ele deseja mudar o estilo de vida dessa pessoa.  

 

2º Podemos ver que esse enfermo queria obedecer a Jesus, ainda que isso fosse contra a cultura e contra as pessoas que vinham falar 

com ele. . 10 Por isso, disseram os judeus ao que fora curado: Hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. 11 Ao que ele lhes 

respondeu: O mesmo que me curou me disse: Toma o teu leito e anda.  

 

3º Após receber o milagre para onde aquele homem foi? . 14 Mais tarde, Jesus o encontrou no templo... Muitas pessoas procuram o 

templo para receber o milagre e depois não voltam mais. Essas são ingratas que nunca receberão nada além do milagre que já 

receberam. Outras porém, vão para o templo depois dos milagres. Essas são pessoas gratas que continuarão ouvindo palavras de Jesus 

que as levarão sempre a um lugar melhor.  

 

4º 14 Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Olha que já estás curado; não peques mais, para que não te suceda coisa 

pior. Jesus sempre tem um conselho para que não soframos. Jesus disse que não adianta receber um milagre hoje e depois continuar 

vivendo uma vida de pecado, porque coisas piores podem acontecer.  
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