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Os Sinais e a Glória: 
[O Livro dos Sinais — Jo 2.1—12.50]: 

A beleza do Livro dos Sinais. 
Betesda: O terceiro sinal realizado 

Falar e ouvir são transitórios e fugazes [...]. [...] Ao 
contrário da escrita, o discurso em andamento é em geral 
incorrigível. Mortimer J. Adler. Como Falar, Como Ouvir, p., 16. 

Saudação e leitura do texto 

Vamos abrir a Palavra de Deus e ler juntos em João 5.1-18. 

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. 9a Imediatamente, o homem se viu curado e, 
tomando o leito, pôs-se a andar. 

9b 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. João 5.1-18. 

Pregado na IPB Rio Preto, em 07/01/2018 (9h). 

Introdução 
Em João 5, o terceiro sinal — a cura de um paralítico — no tanque de Betesda. Em João 9, 

o sexto sinal — a cura de um cego — no tanque de Siloé. Em ambas as narrativas, 
uma reflexão sobre a relação entre o pecado e a enfermidade. Além disso, tanto em 
João 5, quanto em João 9, aquele que foi curado tem de comparecer diante das 
autoridades judaicas contrárias a Jesus. 

Em João 5, o terceiro sinal (v. 1-18) seguido de um ensino (v. 19-47) relacionado ao sinal. 
No caso, a cura do paralítico introduz a explicação de Jesus sobre sua pessoa e 
missão. 
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João 5 fornece um retrato realista da verdadeira cidade de Jerusalém. Não a Jerusalém 
imaculada, santa e ortodoxa, sugerida pelos sionistas. 
Estamos diante de duas facetas da mesma cidade de Jerusalém. Por um lado, um 

judaísmo misturado — judeus que abraçavam crenças contrárias à doutrina 
sadia das Escrituras do AT. 
Aqui, temos pessoas que dizem abraçar a fé judaica, mas acolhem crendices 

pagãs. Eles têm, no “tanque” ou “piscina” de Betesda, um lugar de cura 
— como veremos, trata-se de uma superstição, uma “crença popular”. 

Essas pessoas funcionam como aquelas que, hoje, dizem que são cristãs, mas 
acreditam ou praticam rituais de espiritismo, ou seguem as 
recomendações do horóscopo, ou declaram que são de Jesus, mas não 
abrem mão do chaveirinho com pé de coelho, para assegurar a sorte. 

Sua fé não é um prato único e sim uma salada. “Andar com fé eu vou, a fé não 
costuma falhar. A fé tá na mulher, a fé tá na cobra coral, num pedaço de 
pão”, como canta Gilberto Gil. A gente acha que isso é coisa de 
brasileiro, mas João 5 mostra que se trata de postura muito antiga. 
Mesmo Jerusalém, em ocasião de festa religiosa (v. 1), tinha esses 
“lugares de cura” sem qualquer relação formal com a religião pactual 
judaica, celebrada no templo. 

Resumindo, é Jerusalém diante da cultura greco-romana, pagã. A fé bíblica 
confrontada com o paganismo. Como o cristianismo interage com as 
crenças falsas e valores corrompidos da cultura contemporânea? [Se 
Deus permitir, eu falarei mais sobre isso na aula de hoje de nossa Escola 
Dominical]. Jesus confronta estas crenças com sua Palavra.  

A segunda faceta é o judaísmo apegado à lei de Moisés — a comunidade do pacto; 
aqueles que se assumiam como judeus fiéis a Deus e que não queriam abraçar 
as crenças pagãs; pelo contrário, primavam pelo cultivo de uma espiritualidade 
centrada no Templo e nas prescrições da Escritura para a vida. 
Nesse ponto, o Evangelho de João “puxa nosso tapete”. Somos chocados ao 

saber que estes, os religiosos que “estudam” as Escrituras, também não 
entendem nada sobre a pessoa e obra de Jesus Cristo. 

Pior e resumindo, tanto a “primeira Jerusalém”— das crenças misturadas —, quanto a 
“segunda Jerusalém”, da pretensa ortodoxia, são contrárias à pessoa e obra de 
Jesus Cristo. 

O modo como o evangelista João organiza isso é digno de nossa atenção. O relato é 
dividido em duas partes. Primeiro, v. 1.9a — a realização do terceiro sinal — e depois, 
9b-18 — as repercussões do terceiro sinal. 

Nossa abordagem do texto seguirá esta divisão dupla. Em primeiro lugar... 

I Jesus cura um homem cujas crenças são erradas 

v. 1-9a. 

[Sobre o] v. 1. “Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para 
Jerusalém”. A similaridade com a transição entre os cap. 2-3: De Caná (Galileia) para 
Jerusalém (centro da religião judaica). 

A crença errada. A mistura de crenças (v. 2-4): 

2 Ora, existe ali, junto à Porta das Ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o 



João | A beleza do Livro dos Sinais. Betesda: O terceiro sinal realizado | p. 3 

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]. “ 

Uma crença popular — “uma multidão de enfermos” (v. 3). 
Uma crença heterodoxa — nenhuma autoridade judaica presente. 
Cinco erros: 

Primeiro erro: Uma possibilidade cura mágico-mecânica: Nenhuma menção de 
oração a Deus. 

Segundo erro: Uma possibilidade de cura incerta: A água podia se mover ou 
não. 

Terceiro erro: Um anjo. O único anjo citado no NT, com exceção de Satanás, 
que não tem relação com a pessoa e o ministério de Jesus Cristo (ou da 
igreja). 

Quarto erro: Uma possibilidade de cura impessoal: “O primeiro que entrava no 
tanque” era curado. 

Quinto erro: Uma possibilidade de cura cruel: “Só os mais rápidos e aptos eram 
curados”(e isso é reforçado pelo v. 7). 

“Um homem enfermo” (v. 5). 
Incógnito. 
Doente de longa data: “5 Estava ali um homem enfermo havia trinta e oito anos”. 
“Deitado” e isso “há muito tempo” (v. 6). 
Sua crença é triplamente errada, porque: 

Ele acredita na superstição local (cf. v. 3-4, 7). 
Ele coloca sua confiança em outros homens: “7 [...] Senhor, não tenho ninguém 

que me ponha no tanque, quando a água é agitada; pois, enquanto eu 
vou, desce outro antes de mim”. 

Ele se vê como mero objeto a ser “colocado” no tanque pela ingerência de outro 
homem. 

O Senhor Jesus Cristo: 
O vê (v. 6). 
Sabe quem ele é e a quanto tempo sofre: “6 Jesus, vendo-o deitado e sabendo 

que estava assim há muito tempo [...]”. Uma atualização de 2.24-25 — “24 
mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. 25 E 
não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, 
porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana” — e de 4.16-18 — “16 
Disse-lhe Jesus: Vai, chama teu marido e vem cá; 17 ao que lhe respondeu a 
mulher: Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Bem disseste, não tenho 
marido; 18 porque cinco maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu 
marido; isto disseste com verdade”. 

O convoca a pensar na possibilidade de ser verdadeiramente curado. “6 Jesus [...] 
perguntou-lhe: Queres ser curado?”. 
O texto apresenta dois verbos traduzidos como “curado” (verbo; v. 10, 

therapeuō, “curado”, ARA, NAA, ARC e NVI; “atendido”, Christine Prieto) 
e “curado” (verbo; v. 13, iaomai, “curar”, CP). 
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A pergunta de Jesus contém um (adjetivo, hygiēs, de onde vem a palavra 
“higiene”, em português. Ele literalmente pergunta se o homem quer ser 
“higienizado” ou “limpo”. Era um termo ligado não apenas à cura física, 
mas à cura religiosa.1 

Diante da resposta tola do homem, Jesus o cura unicamente por sua Palavra. E faz 
isso instantaneamente (v. 7-9a). 
A resposta do homem (v. 7), indica que ele esperava que Jesus se conformasse 

às crenças locais, e o colocasse na água. 
A Palavra de Cristo confronta e se sobrepõe às crenças locais. Não é “o anjo” 

que cura. O Senhor Jesus é quem cura pelo poder de sua Palavra. 
A Palavra de Jesus possui poder de ressurreição: “Levanta” (v. 8). 
A Palavra de Jesus reabilita para a vida: “Toma o teu leito e anda” (v. 8). 
Jesus cura hoje e agora: “Imediatamente, o homem se viu curado” (v. 9a). 
A Palavra de Jesus é soberana: “o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-

se a andar” (9a). 
Repetindo, Jesus cura um homem cujas crenças são erradas. 

Ele interage com este “homem”. Pergunta a ele se deseja experimentar “cura” integral 
— não apenas do corpo, mas do coração. 

E revela seu poder com uma ordem tripla. 
E segundo a ordem de Jesus, um homem deitado há 38 anos se levanta de sua 

doença tumular. E o homem, antes morto para a sociedade, pode tomar seu leito 
e anda. Eis o que encontramos primeiramente no texto. 

Mas esta não é a única coisa que temos nesta passagem. Em segundo lugar...  

II Jesus confronta um homem cujo comportamento é errado 

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. 

A parte final da narrativa mostra três interações daquele que foi curado: Com os judeus 
(v. 9b-13). Com o Senhor Jesus, no templo (v. 14) e novamente com os judeus (v. 15). 

Os v. 9b-10 informam que a cura realizada por Jesus causou polêmica, porque foi realizada 
em um sábado, quando era considerado ilícito a um homem andar pela cidade 
carregando uma cama: “9b 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”. 
Notemos que aquele que outrora foi chamado simplesmente de “homem” ou de 

“enfermo” (v.5, 7, 8) é agora descrito como aquele que foi “atendido” ou “curado” 
(v. 10, 13). Ele está em uma condição melhor do que no começo da 

                                                
1 PRIETO, Christine. Cristianismo e Paganismo: A Pregação do Evangelho no Mundo Greco-Romano. São 
Paulo: Paulus, 2007, p. 14. (Coleção Bíblia e Sociologia). 
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narrativa. Sua vida foi tocada pela Palavra do Senhor Jesus Cristo. 
Ele tenta explicar aos judeus a razão de carregar sua cama em dia de sábado. 

Ele faz isso por ter sido assim mandado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. 
Mas percebamos que, até este ponto, ele ainda não sabe com clareza quem 
o curou (v. 11-13): 

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. 

O encontro com Jesus no templo é digno de toda atenção. 
Em João 2, depois de realizar o primeiro sinal em Caná da Galileia, pregou a 

purificação do templo e revelou como santuário derradeiro e definitivo — e suas 
palavras e atos não foram bem recebidos em Jerusalém (Jo 2.1-22). 

Em João 5, depois de realizar o segundo sinal, também em Caná da Galileia, Jesus 
entra no templo novamente, aborda mais uma vez a necessidade de purificação 
e se revela como igual a Deus. Jesus é a glória de Deus que se manifesta 
novamente no templo (cf. Jo 1.14), mas aqui também, em João 5, suas palavras 
e atos não são bem recebidos. 

No v. 14, consta que “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”. Ou 
seja, aquele homem estava deitado havia 38 anos por causa de um pecado 
cometido. 
Jesus não apenas sabia de seu sofrimento e condição pouco antes, aguardando 

cura no tanque de Betesda (v. 6). Jesus conhecia seu passado (v. 14). 
Jesus deu a ele cura física (v. 8). Agora Jesus propõe a ele cura espiritual — 

para que ele se tornasse, de fato, “curado” ou “limpo” (hygiēs), como 
consta na pergunta do v. 6b. 

O v. 15 registra que o homem não correspondeu à exortação de Jesus: “O homem 
retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado”. 
Ele simplesmente dá as costas a Jesus e se alia aos opositores judeus (e isso 

prepara o terreno para as palavras de Jesus, cf. v. 19 et seq.). 
Nesse ponto do relato ele deixa de ser chamado de “aquele que foi curado” e 

volta a ser designado de “o homem”. 
A passagem termina com três fatos importantes: 

Primeiro, a rejeição a Jesus Cristo cresce; progride de perseguição para desejo de 
morte (v. 16-18): “16 E os judeus perseguiam Jesus [...]”; “18 Por isso, pois, os 
judeus ainda mais procuravam matá-lo [...]”. 

Segundo, Deus Pai e Jesus Cristo trabalham incessantemente, a fim de garantir a 
realização da aliança de redenção: “Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho 
também” (v. 17). 

Terceiro, Jesus Cristo é “Deus”: “ [...] porque não somente violava o sábado, mas 
também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus” (v. 
18). 

Gravemos isso: Jesus não apenas cura um homem cujas crenças são erradas, mas ele 
também confronta o homem por ele curado, para que este abandone seu 
comportamento errado. 
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E aqui concluímos, com duas aplicações. 

Concluindo... 
É importante refletir sobre o modo como interagimos as ideias e crenças sugeridas pela 

cultura. Se os judeus do primeiro século tinham seu “tanque de Betesda”, nós também 
corremos perigo. 
Arriscamos abraçar a mistura, o sincretismo. Colocar em uma mesma panela 

cristianismo, hinduísmo, crença em revelações de extraterrestres e outras 
coisas. Juntar Jesus com outras divindades. 

O evangelho demanda exclusividade. Jesus é único e confronta nossas crenças todas. 
Ele confronta e sobrepuja o poder do inferno. 

E ele — repito — requer exclusividade; o reconhecimento de que somente é 
“igual a Deus” (Jo 5.18). 

Somente ele possui poder de, por sua palavra, produzir ressurreição; e a 
ressurreição é para a vida ou para juízo (Jo 5.25-29). 

Uma segunda e última aplicação, é que a Palavra dele — e ele próprio, como Verbo de 
Deus — nos confrontam hoje. 
Por causa de pecados cometidos, aquele homem ficou prostrado por quase uma 

geração (40 anos). Perdeu quase quatro décadas de vida alegre e produtiva. 
Quão grande é o estrago do pecado! Quão destrutivo é o pecado! O quanto o 

pecado atrasa a vida! 
De fato, o pecado conduz à mais humilhante prostração! 

E a palavra do evangelho é aqui resumida assim: “Não peques mais, para que não 
te suceda coisa pior”. 
O que é isso — essa coisa pior? Pior do que a doença é o juízo eterno de 

Deus (como veremos em 5.24-29). 
É possível, pelo poder da Palavra de Jesus, experimentar um tipo de 

levantamento, uma cura parcial (que é, de fato, algo bom). Mas isso não 
equivale à salvação (cf. Hb 6.4-8). 

A salvação é confirmada pela experiência do arrependimento verdadeiro e 
pela instilação do temor a Deus na alma — “Não peques mais, para 
que não te suceda coisa pior”. Sem voltar as costas para o pecado, 
“sucederá coisa pior”. 

Isso quer dizer, em terceiro e último lugar, que o cristianismo altera nossas 
crenças — Jesus é colocado no centro de nossa percepção como único 
e suficiente Autor e Consumador da Fé, como lemos em Hebreus 12.2. 

Mas não apenas isso. Cristo se torna Senhor da vida — Sua Palavra de 
ressurreição torna os que creem nele “fazedores do bem”, como 
lemos em João 5.29. 

O pecado é abandonado para que “não suceda coisa pior” e a alma tocada 
pelo poder da graça de Jesus é tomada por sincera “alegria de 
adorar, desejo de exaltar, a Deus, somente a Deus”. 

Amém. Vamos orar e adorar. 
 


