
ONDE ESTÁ A SUA ESPERANÇA

INTRODUÇÃO
Olá! Graça e paz da parte de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Amém! Você que nos
assiste e nos acompanha seja muito bem-vindo, você está no Canal Beit Sêfer Escola
Bíblica à distância. O ano novo mal começou e o assunto que mais ouvimos continua a
ser o mesmo que nos últimos meses passados assaltou de surpresa a nossa vida -
Pandemia. Parece que o ano não acabou, e este que inicia começa a ser apenas sua
continuação.
De fato, este tema tomou todas as redes sociais, mídia impressa e televisiva, tornou-se
tema de debates, seriados, filmes e novelas. E o que ficou mais evidente durante a
pandemia é que tudo isso levou a uma profunda crise de dimensões globais. Atingiu
todas as áreas da sociedade seja ela: governo, política, economia, educação, saúde,
negócios, família, e porque não dizer também a igreja.
Bem você pode a partir de hoje determinar como será a sua vida neste ano. Se ela será
uma continuação do ano passado ou um novo ano. Quero a partir deste momento
convidar a você a olhar além daquilo que é aparente, ou seja, da visão normal da maioria
das pessoas e enxergar além. A tirar um pouco a atenção desta pandemia e seus
desdobramentos e enxergar realmente Aquele que tem poder para dar a solução, trazer
paz ao seu coração e dar esperança.

Vamos ler a Bíblia em João 5:1-9 VIVA (Br) – “Depois Jesus voltou a Jerusalém, para uma
das festas religiosas judaicas. 2 Dentro da cidade, perto do Portão das Ovelhas, estava o
Tanque de Betesda, rodeado por cinco terraços ou alpendres cobertos. 3 Multidões de
doentes - coxos, cegos, ou com membros paralíticos - estavam nos terraços (esperando
por um certo movimento da água, 4 porque um anjo do Senhor vinha de vez em quando e
agitava a água; e a primeira pessoa a descer no Tanque depois disso, ficava curada)*. 5
Um dos homens que se achava ali estava doente há 38 anos. 6 Quando Jesus viu esse
homem e soube a quanto tempo estava doente, perguntou: "Você gostaria de ficar bom?
(NVI - "Você quer ser curado?")" 7 "Eu não posso", respondeu o doente, "porque não
tenho ninguém para me ajudar a entrar no tanque depois do movimento da água.
Quando estou procurando chegar lá, sempre entra um outro na minha frente". 8 Jesus lhe
disse: "Levante-se, enrole a sua esteira e vá para casa!" 9 Imediatamente o homem ficou
curado! Ele enrolou a esteira e começou a caminhar! Porém era sábado quando este
milagre foi feito.

DESENVOLVIMENTO
Observe que o autor ao relatar sobre mais um milagre realizado por Jesus, cita sobre um
famoso tanque chamado Betesda (hb. "Casa de misericórdia"), mas na verdade foca a sua
atenção na pessoa e na atitude de Jesus. Cabe destacar que este tanque era muito
conhecido em Jerusalém nos tempos de Jesus, pois ali frequentava e residia uma
multidão de enfermos que buscavam uma cura.



Um fato inusitado que cabe destacar e que nunca foi comprovado, era que no tempo
de Jesus havia a superstição de que um anjo descia e revolvia as águas de tempos em
tempos, e curava toda doença, porém somente se beneficiava aquele que era o
primeiro a entrar no tanque (v.4). Isto fazia que muitos enfermos se aglomerassem ali,
alguns dos quais ficavam anos ali, estagnados sem buscar outra solução.

1. A REALIDADE DAS DOENÇAS E ENFERMIDADES
Desde que o homem desobedeceu a Deus as doenças, moléstias e enfermidades fazem
parte da experiência da vida e história humana. Podemos ver relatos em todo texto
bíblico. No caso relatado o autor destaca que havia naquele lugar: “Multidões de doentes
- coxos, cegos, ou com membros paralíticos...” (v.3). O texto prossegue e faz um
destaque estarrecedor, mostra que permanecia ali um homem que se achava enfermo
trinta e oito anos. O fato de o texto não esclarecer o seu nome e tão pouco sua linhagem
(torna-se fantástico porque neste caso, a sua experiência pode abrir espaço para
qualquer pessoa para se colocar no seu lugar).
Jesus, vendo este homem deitado e sabendo que estava neste estado havia muito
tempo, demonstrou compaixão. De fato ao tomar ciência das necessidades mais
profundas daquele homem, isto levou Jesus a perguntar-lhe: Você gostaria de ficar bom?
(NVI) Você quer ser curado? À primeira vista, isto parece um pouco tolo. Claro que o
homem queria ficar bom, caso contrário não estaria no tanque, buscando uma fonte de
cura. Pois bem não é uma pergunta tão simples como pode parecer. Jesus bem sabia
que as pessoas acabam se acostumando a uma vida de desgraça e infelicidade,
perdendo a vontade de responder positivamente a uma adequada fonte de ajuda. O
homem tinha esperado durante tanto tempo e bem poderia ter ocorrido que no mais
íntimo de seu coração se sentisse satisfeito por continuar vivo. Assim, esta era sem
dúvida uma boa pergunta! Outra questão que podemos levantar é que Jesus faz esta
pergunta para levar aquele homem a tirar a sua atenção e foco do tanque e olhar para
Ele, a verdadeira fonte de Vida e Cura.

2. A FALTA DE VISÃO DO ENFERMO
Engraçado que aquele homem estava tão focado na sua doença e no tanque, que a pergunta
realizada por Jesus o levou a responder de forma negativa. Quando me detenho na sua
resposta vejo quantos empecilhos ele citou sobre o fato de ainda não ter sido curado,
apesar de querer tanto. Podemospensaraquiquesituaçãotristeedesoladora!Por isso ele não
via como poderia acontecer sua cura, pois:
 Se sentia incapaz: "Eu não posso", eraincapazdeajudarasimesmo;
 Se sentia sozinho: "porque não tenho ninguém para me ajudar a entrar no tanque

depois do movimento da água...”, ou seja, elenãotinhaamigos;
 Se sentia frustrado: “...Quando estou procurando chegar lá, sempre entra um outro na

minha frente", tinhaacumuladoumasériedeexperiênciase tentativasfrustradas.
Agora pense comigo! Esta não foi à pergunta feita. Jesus não queria saber das
dificuldades, dos obstáculos, das circunstâncias adversas que aquele homem tinha
enfrentado até aquele momento, pois Ele já sabia.



O texto nos revela algomuito importante: Apesar de todas as circunstâncias adversas citadas por
ele,aquelehomemcontinuavatentandoecomesperanças.Defatonãotinhaperdidoaesperança,
ele diz — enquanto eu vou. Porém o texto revela que a sua esperança estava mal orientada. Ele
aindanãotinhachegadoàfontecorreta,oumelhor,a fontecorretadeajudaaindanãotinhachegado
atéele.
Decerta formaaquiestá retratada,na imagemdotanque,a inadequaçãoda lei (judaísmo/religião)
para satisfazer as verdadeiras necessidades do homem. As lutas mais intensas do homem não
podiamcurá-loetampoucosalvá-lodaparalisiadopecado.
Aos olhos humanos seu caso parecia ser definitivo e sem solução, tanto para a medicina
dos seus dias como para um acontecimento milagroso. Saiba, porém, que não importa o
que aconteceu na sua vida Deus pode lhe ajudar em suas necessidades mais profundas.
Não permita que um problema ou uma causa injusta motive-o a perder sua esperança.
Deus pode fazer uma obra especial em seu favor apesar de sua condição.

3. UM ANO DIFERENTE PARA AQUELE HOMEM
Incrível! Sem dúvida aquele homem nunca imaginou que aquele ano seria diferente.
Observe que diante de tanta negatividade e falta de expectativa, a palavra de Jesus surge
como um raio de luz transformador. Diante das impossibilidades levantadas pelo
enfermo, Jesus as desconsidera todas e diz: "Levante-se, enrole a sua esteira e vá para
casa!" (v.8). A primeira coisa que necessitamos para receber a cura, a salvação ou o
poder que Jesus oferece, é um desejo intenso de receber, ou seja, acreditar que Ele
pode realizar o que diz.
Nesta palavra proferida por Jesus há três imperativos em sequência! E cada um deles
parece ser uma ordem absurda. Durante 38 anos, como vítima da doença, ele só tinha
sido capaz de mover-se com grande dificuldade. Impossível? Sim. Pense na perplexidade
dos enfermos ouvindo as palavras de Jesus. Pois bem, era impossível a partir do ponto de
vista humano, mas a sua ordem significava que o Senhor da Vida lhe concedia a
capacitação para realizar.
Contra todas as probabilidades o impensável, aconteceu. O homem viu um brilho de
esperança e acreditou em Jesus e na sua Palavra: “Imediatamente o homem ficou
curado! Ele enrolou a esteira e começou a caminhar! (v.9). A cura foi completa, ela
aconteceu a partir da fé depositada e em resposta obediente à ordem de Jesus.

CONCLUSÃO
Por fim o que se observa é que as pessoas estão extremamente focadas na pandemia e
em seus desdobramentos, sejam eles: problemas pessoais, profissionais, educação dos
filhos, adversidades e conflitos familiares. A grande questão é que não conseguem ver
além desta situação. Como dissemos, infelizmente mal começou o ano e a maioria das
pessoas, tal qual aquele homem enfermo que continuava depositando a sua fé no tanque
para a sua cura, estão com toda a atenção para a solução que as autoridades e a ciência
(vacina) podem produzir. Praticamente um ano já se passou e nada! Quanto tempo
vamos continuar agindo como aquele enfermo, e colocando nossas esperanças
somente em questões humanas.



Sem dúvida aquele homem pensava que aquele ano seria a mesma coisa na sua vida.
Porém Jesus o surpreendeu, saiba que quando permanecemos focados em Cristo, temos
a convicção de que Deus está trabalhando a nosso favor de maneiras maiores do que
podemos imaginar. Não esqueça, Deus é o Senhor da história, Ele não perdeu o controle
nunca. Saiba que tudo tem um propósito. Jesus não está nos perguntado se somos
capazes ou não, se podemos ou não. Ele nos fala na sua palavra que ele tem todo o
poder e nada lhe é impossível. Basta somente crer!
Concluo dizendo que você pode estagnar a sua vida e projetos ou pode fazer como
aquele homem e mudar o foco naquilo que é realmente importante. Eu convido você e
sua família a colocarem a sua esperança em Jesus e naquilo que Ele pode fazer em nós e
através de nós. Desafie-se a permitir que Deus refine você através de circunstâncias
difíceis, e eleve o significado da sua vida para o Seu propósito e Sua glória.
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