Estudo 31 - Jesus cura um paralítico no Tanque de Betesda
Introdução:
 Leia João 5:1-15.
 Betesda significa “casa de misericórdia”.
 Betesda era o nome de um tanque de água mineral onde os doentes buscavam o
alívio e às vezes a cura para as suas enfermidades. O tanque ficava próximo a
Porta das Ovelhas, no lado noroeste de Jerusalém.
 O tanque de Betesda na verdade era composto por dois grandes tanques e
possuía cinco pavilhões cobertos onde numerosos doentes, inclusive os cegos,
aleijados e paralíticos abrigavam-se.
 De tempos em tempos as águas sofriam uma agitação atribuída a um anjo. Cria-se
que a primeira pessoa a entrar no tanque era curada.
 Leia novamente Jo 5:1-15.
1. O milagre de Jesus – Jo 5:1-15.
 Jesus foi para Jerusalém participar de uma das festas judaicas. Provavelmente a
Festa dos Tabernáculos.
 Junto ao tanque encontrava-se um homem que possuía um tipo de paralisia havia
38 anos.
 As águas do tanque não tinham sido capazes de curar aquele paralítico. Para ele, o
tanque de Betesda não era um lugar de misericórdia, mas de miséria. Ao invés de
encontrar compaixão, ele experimentava a indiferença das pessoas que ali
ficavam.
 Jesus foi até o homem e perguntou quanto tempo ele estava doente. Ao ouvir que
o homem estava assim há muito tempo, compadeceu-se dele.
 Jesus perguntou: “Você quer ser curado?” Embora a resposta parecesse óbvia,
Jesus renova a esperança e a expectativa de cura na vida daquele homem.
 O homem não respondeu a pergunta de Jesus, ao invés disso explicou que não
havia ninguém para ajudá-lo a entrar no tanque quando a água era agitada.
Sempre existia uma pessoa que entrava no tanque antes dele.
 Com essa resposta, o homem talvez tivesse a expectativa de que Jesus iria ajudálo a entrar no tanque. Ele não conhecia Jesus e não sabia que o Senhor poderia
curá-lo.
 Jesus lhe disse: “Levante-se! Pegue a sua maca e ande.”
 O homem sentiu algo diferente em seu corpo, ele moveu suas pernas e pôs-se em
pé, pegou sua maca (um tipo de esteira) e saiu andando.
 O homem curado obedeceu às palavras de Jesus e pôs-se a caminho de sua casa.
 Os judeus ao verem o homem carregando sua maca, logo o repreenderam por não
guardar o Sábado. Os judeus aqui são uma referência aos fariseus que








acreditavam que carregar qualquer tipo de carga no Sábado era um trabalho e,
portanto, era proibido.
O homem explicou aos seus acusadores que a pessoa que o havia curado ordenou
que ele se levantasse, apanhasse sua esteira e andasse.
Os fariseus perguntaram quem era essa pessoa. O homem respondeu que não
sabia quem ele era.
Mais tarde, Jesus o encontra no templo. O homem tinha ido agradecer a Deus
pela cura.
Jesus lhe disse: “Olhe, você está curado. Não volte a pecar para que algo pior não
aconteça a você!” Jesus demonstra uma preocupação com a vida espiritual
daquele homem. Talvez sua doença fosse consequência de um pecado. Jesus o
adverte sobre a necessidade de um verdadeiro arrependimento – uma mudança
de vida!
Depois desse encontro, o homem procurou os fariseus e contou que foi Jesus que
o curou de maneira sobrenatural! A continuação da narrativa revela que os
fariseus ao invés de se alegrarem com a cura efetuada por Jesus, passaram a
persegui-lo.

 O que o milagre nos ensina sobre Jesus?
 Nem toda a doença pode ser atribuída ao pecado. Porém, algumas são resultados
de uma vida de desobediência a Deus: drogas, cigarros, bebidas, dirigir
embriagado - doenças como consequências.
 Deus pode usar uma doença para o seus propósitos e isso inclui nos levar para
mais perto de Jesus.
 Mais uma vez vemos que Jesus curou uma pessoa que não o conhecia e nem
pediu para ser curada – Jesus demonstrou mais uma vez a sua misericórdia!
 Mais uma vez aprendemos como o poder de Jesus e a fé da pessoa operam juntas.
Jesus disse: levante-se, pegue sua maca e ande! E o homem, mesmo sem
conhecer Jesus, obedeceu!
Conclusão
 Líder: Pergunte: O que você aprendeu sobre Jesus e o que ele pode fazer em sua
vida? (deixe as pessoas compartilharem).
 Fé é mais do que uma crença intelectual, fé é obedecer, é agir!
 O homem acreditava que as águas poderiam curá-lo, mas foi Jesus através do seu
poder que o curou!
 Não importa o tempo, nem as dificuldades, muito menos as pessoas ao nosso
redor, devemos nos voltar para Jesus e crer em seu poder!
 Oração

