
O Terceiro Sinal: O Paralítico

O Terceiro Sinal: O Paralítico

de Betesda

de Betesda

Antonio Vitor de Lima Borba

Antonio Vitor de Lima Borba



O Terceiro Sinal: O Paralítico de Betesda

O Terceiro Sinal: O Paralítico de Betesda

www.ebdemfoco.com

Comentário lição 06

O Objetivo deste comentário é contribuir para o preparo de sua aula, e apresentar um
subsídio a parte da revista, trazendo um conteúdo extra ao seu estudo. Que Deus nos ajude no
decorrer desta maravilhosa lição.

DE VOLTA A JERUSALÉM

Uma vez mais, o Quarto Evangelho mostra Jesus retornando a Jerusalém em um momento
oportuno, pois havia uma “festa” (Jo 5.1). Mesmo que seja um costume de João especi�car “os
dias santos do judaísmo”, tendo sempre o objetivo de mostrar aos judeus que não são tais dias
o mais importante, a festa não está especi�cada nesta ocasião. A menção pode, talvez, querer
ressaltar a preferência do Senhor por outro local, visando demonstrar que Ele não se dirige ao
ambiente da festa, possivelmente religiosa e, portanto, no Templo, mas procura um lugar
frequentadíssimo por pessoas enfermas .1

Jerusalém representava o centro da religiosidade judaica dos tempos bíblicos. Lá os judeus
reuniam-se em suas festas que deveriam ser frequentadas por todos, de modo a cumprirem os
ritos dirigidos pelos sacerdotes. Nesse ambiente João relata a ida de Jesus a Jerusalém,
contudo, para um local distante do centro da festa, um ambiente que apenas os excluídos da
sociedade frequentavam: o tanque de Betesda.

O tanque de Betesda estava perto da esquina nordeste do templo, onde as ovelhas eram
trazidas para sacrifício (“a Porta das Ovelhas”). Este tanque (hoje escavado) era cercado por
colunas nos quatro lados, com uma partição no meio – portanto, eram cinco colunatas
cobertas. Entre elas sentavam-se e deitavam-se os doentes, esperando pela agitação da água .2
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A multidão de enfermos se reunia ao redor do tanque, entre os seus alpendres, esperando a
agitação das águas para que ali o primeiro que entrasse pudesse receber a cura de sua
enfermidade. Estudiosos associam essa reunião de enfermos a uma crença pagã popular
dirigida a deuses salvadores, a�rmando que ela in�ltrou-se no judaísmo sendo de alguma
forma tolerada. Contudo, essa associação foge da imagem religiosa apresentada pelo
sacerdócio nos tempos bíblicos, que preservavam o local do tempo de qualquer vínculo
idólatra.

Assim, podemos a�rmar que os milagres acontecidos no tanque de Betesda eram mais um
exemplo da misericórdia divina em curar os que ali clamavam por socorro, de que qualquer
associação ao paganismo do oriente médio antigo.

UMA LONGA ESPERA

Jesus dirige nossa atenção a um homem em particular, o qual “havia trinta e oito anos se
achava enfermo” […] Este homem está impossibilitado de andar, e Jesus pergunta se ele quer
�car são ( , adjetivo, “inteiro, íntegro, justo”). O paralítico não responde com um sim ou
não. Antes, ele focaliza sua situação difícil e o processo curativo tradicional. Jesus parece
ignorar sua resposta bastante pessimista – a gente imagina o quão abatida a pessoa se sentiria
depois de trinta e oito anos de paralisia. Ele o ordena que se levante, tome a cama e ande.
Imediatamente “aquele homem �cou são, e tomou a sua cama, e partiu” .

hygies

2

A vida difícil de espera do paralítico o fez �car cético diante das palavras de esperança
proferidas por Jesus. Foram longos dias esperando a beira do tanque, tendo constantemente a
sua esperança decepcionada ao ver que ninguém tinha compaixão dele, e sempre outro se
atirava no tanque primeiro. A cada oportunidade perdida, uma nova decepção.

Não podemos a�rmar que o paralítico estava há 38 anos esperando pelo milagre à beira do
tanque. Esse era o tempo de sua enfermidade (Jo 5.5). De qualquer sorte, o registro joanino
faz-nos entender que não era pouco o tempo da sua espera, pois diz que Jesus viu-o deitado e
que sabia “que estava neste estado havia muito tempo” (Jo 5.6) […] Embora não saibamos ao
certo quanto tempo levou a sua espera, certo é que Jesus sabia (Jo 5.6) .3
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Após 38 anos de enfermidade Jesus apareceu na vida daquele paralítico. Cristo revela o seu
amor para com os enfermos, pois, mesmo sendo um local que sacerdote nenhum desejava ir,
Ele apareceu e pôs �m a uma vida de sofrimento de um paralítico. Mais uma vez o caráter de
Cristo é revelado através de um dos seus sinais.

REVELANDO-SE A UMA GERAÇÃO INÍQUA

Jesus dirigiu-se àquele local de�nido com o propósito de ajudar, pois não se tratava de um
lugar agradável, mas de dor, tristeza, angústia e mendicância. O que alguém, cujo per�l não
era o mesmo das pessoas que frequentavam o lugar, teria para fazer ali? Tal disposição
evidencia o ministério do Senhor Jesus Cristo e o quanto Ele é sensível às necessidades
humanas .1

As obras realizadas por Cristo demonstram o seu caráter divino em busca de salvação e da
iluminação de uma geração que habita no meio das trevas. Cristo é a luz que brilhou trazendo
salvação aos homens, e dentro desse aspecto está a cura das enfermidades que atormentam a
humanidade caída.

Jesus chegou em meio a um povo judeu espiritualmente falido, preso a um julgo de servidão a
um sistema religioso e a líderes cegos que impunham cargas muito pesadas para que pudessem
carregar. Isso �ca evidenciado pelo fato de que eles �caram irados por causa de ser um dia de
sábado e Jesus estar curando. Para tais, Jesus era um rebelde que quebrara os rudimentos da
Lei de Moisés ao curar um homem e mandar que carregue sua cama no sábado.

Porém, Jesus veio para quebrar os rudimentos religiosos que prendiam os homens debaixo de
um legalismo falido. Ele veio mostrar e revelar o Pai, a �m de que os homens entendam que o
julgo religioso deve ser substituído pelo “Em espírito e em verdade”.

Esperando Jesus voltar hoje!

Dc. Antonio Vitor de Lima Borba
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EBD em Foco

EBD em Foco é uma plataforma de slides e cursos para professores da EBD que
querem ministrar uma aula de excelência e transformar a vida de seus alunos. Faça
agora seu cadastro e tenha acesso a um conteúdo exclusivo: slides das lições em
PowerPoint, subsídios em PDF, comentários das lições, cursos bíblicos e cursos de
educação cristã.
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