ESTUDO 36

JESUS CRISTO A FONTE DE MISERICÓRDIA
TEXTO: João 5:1-18
INTRODUÇÃO:
• O encontro que o paralítico teve com Jesus no famoso tanque de Betesda foi um
encontro de misericórdia.
• A palavra Betesda deriva de duas palavras da língua hebraica: Beth ou Beit = "Casa" e
Chéssed = "bondade, benignidade, misericórdia".
• Portanto, o tanque Betesda significa, "lugar da misericórdia divina" ou "casa da
misericórdia divina".
• Neste lugar, Jesus se encontrou com um homem cheio de limitações e que vivia em um
contexto muito difícil.
Para que você tenha um encontro com JESUS a real fonte de misericórdia...
1. CUIDADO COM A ILUSÃO DE FALSOS MOVIMENTOS: João 5:3
• “Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas: cegos, mancos e
paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas.”
• O lugar não era de cura, mas de enfermidade e de doença.
• Devia ser um poço cheio de religiosidade e doenças. Até hoje existem lugares assim,
onde pobres pessoas mendigam por alguma cura.
• Tem muita gente sincera no lugar errado e esperando o momento errado.
• “Mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água
que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna.”
(João 4:14).
2. CUIDADO COM O ENGANO DAS SUPERSTIÇÕES POPULARES: João 5:4
• “De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que
entrasse no tanque, depois de agitada as águas, era curado de qualquer doença que
tivesse.”
• De vez em quando vem um anjo e mexe nestas águas. O povo acreditava em lendas,
folclore e crendices populares.
3. PERSEVERE NA BUSCA DO SEU MILAGRE: João 5:5
• “Um dos que estavam ali era paralítico fazia trinta e oito anos.”
• A primeira virtude que aparece neste texto, referindo-se aquelas pessoas e aquele lugar
era que um homem dentre todos que estavam ali, era perseverante!
4. PERCEBA QUEM DE FATO SE IMPORTA: João 5:6
• “Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus
lhe perguntou: ‘Você quer ser curado?’”
• Jesus: Viu, tomou conhecimento e interagiu.
5. ABRA O SEU CORAÇÃO DIRETAMENTE PARA JESUS: João 5:7
• “Disse o paralítico: ‘Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando
a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim.’”

•
•

“Não tenho ninguém que me ajude.”
Ele foi direto ao ponto e falou tudo para Jesus.

6. APLIQUE FÉ NA PALAVRA LIBERADA DE JESUS: João 5:8
• “Então Jesus lhe disse: ‘Levante-se! Pegue a sua maca e ande.’”
• Jesus não precisa de água contaminada, Ele é a água viva e pura.
• Não tem a ver com a água em si.
7. LEVE O SEU TESTEMUNHO PARA ONDE VOCÊ FOR: João 5:9
• “Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso
aconteceu num sábado.”
• Sua dor curada se transforma em seu testemunho de vida.
8. CREIA QUE O AMOR VENCE O LEGALISMO RELIGIOSO: João 5:10-13
• “E, por essa razão, os judeus disseram ao homem que havia sido curado: ‘Hoje é
sábado, não lhe é permitido carregar a maca’. Mas ele respondeu: ‘O homem que me
curou me disse: Pegue a sua maca e ande’. Então lhe perguntaram: ‘Quem é esse
homem que lhe manda pegar a maca e andar?’ O homem que fora curado não tinha
ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão.”
• Pessoas são sempre mais importantes para o Senhor.
• “Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas
misericórdias são inesgotáveis.” (Lamentações 3:22).
9. VIVA UMA VIDA TRANSFORMADA: João 5:14
• “Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: ‘Olhe, você está curado. Não volte
a pecar, para que algo pior não aconteça a você.”
• Uma nova vida, santa, separada e cheia de vida, não de religião. Mas sim, cheia de
Jesus.
10. RECEBA SUA PATERNIDADE ESPIRITUAL: João 5:15-18
• “O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Então os judeus
passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Disselhes Jesus: ‘Meu Pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando’.
Por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava
violando o sábado, mas também estava até mesmo dizendo que Deus era seu próprio
Pai, igualando-se a Deus.”
CONCLUSÃO
• Só Jesus é a verdadeiro fonte para o que você precisa!
• “Eu asseguro: Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida
eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida.” (João 5:24).

