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A cura do enfermo na piscina de Betesda – Jo 5, 1-18 

 

ANÁLISE LITERÁRIA. 

I - Justificativa da perícope. 

 

A perícope escolhida trata acerca de mais um dos milagres operados por 

Jesus, nesse caso, da cura de um paralitico. Ela é antecedida de outra perícope 

de milagre, da cura do filho de um oficial do rei, que se inicia no versículo 46 do 

capitulo 4 de João, com Jesus indo a Caná da Galiléia, e termina no versículo 54 

do mesmo capitulo, onde ocorre uma ação terminal da narrativa, pois finaliza 

com a citação de ter sido esse o segundo milagre que Jesus fizera após vir da 

Judéia para a Galiléia. 

 Percebe-se que há uma mudança de tempo de uma perícope para a 

outra, observada no início do versículo 1 de João 5, por meio da expressão 

“passadas essas coisas”, como também o local do acontecimento – agora em 

Jerusalém - e os motivos que proporcionaram a ida de Jesus para lá, nesse caso 

uma festa judaica. 

 Ao observar os acontecimentos narrados no decorrer da perícope, 

percebe-se que, com certa ênfase, é tratado acerca da quebra da observância 

da lei do sábado. Tal fato é concluído no versículo 18, com a citação de que os 

judeus intentavam matá-lo por violar a lei e por fazer-se igual a Deus. Este, 



portanto, é o final da perícope, pois se segue a isso uma nova abordagem de 

assunto por meio de Jesus, onde Ele passa a explicar o conteúdo de sua missão, 

a partir do versículo 19. 

II - Fontes usadas pelo texto. 

 

Fontes do AT: 

Êx. 20,8 – Referência ao guardar o sábado. 

Jr. 17,21 – Não carregar carga, nem entrar com elas pela porta de Jerusalém. 

Dt 2,14 – Referência ao tempo em que o paralítico se encontrava nessa situação: 

38 anos. 

Fontes do NT: 

Mt 9,1-8 – Faz referência a cura que Jesus oferece a outro paralítico. 

 

III - João 5,1-18 – estruturando a cena 

 

Jo 5,1-4 A tradição do anjo que agita as águas de Betesda 

Jo 5,5-9a A “cura” operada por Jesus 

Jo 5,9b-13 A acusação contra Jesus de quebrar a tradição 

Jo 5,14-18 A permanência do enfermo, recém-curado, na tradição 

 

IV - João 5,1-18 – descrevendo a cena 

 

Das quatro que compõem a narrativa, a primeira “cena” começa dando 

conta de que, em razão da celebração de uma festa judaica, Jesus sobe a 

Jerusalém (Jo 5,1). Aí, continua a narrativa (v. 2), havia uma “piscina”, chamada 

Betesda, dita situada à “porta dos rebanhos”, à qual acorriam enfermos de toda 



sorte – “cegos, coxos e mutilados”, na esperança de testemunharem e, assim, 

beneficiarem-se do “movimento” das águas (v. 3), reputado à ação benfazeja de 

um anjo (v. 4). 

Das quatro que compõem a narrativa, a primeira “cena” começa dando 

conta de que, em razão da celebração de uma festa judaica, Jesus sobe a 

Jerusalém (Jo 5,1). Aí, continua a narrativa (v. 2), havia uma “piscina”, chamada 

Betesda, dita situada à “porta dos rebanhos”, à qual acorriam enfermos de toda 

sorte – “cegos, coxos e mutilados”, na esperança de testemunharem e, assim, 

beneficiarem-se do “movimento” das águas (v. 3), reputado à ação benfazeja de 

um anjo (v. 4).Mas era sábado (v. 9b). Sendo-o, os judeus se aproximaram do 

recém-curado e lhe fizeram saber que não podia, por isso, carregar o leito (v. 

10), ao que o recém curado retruca que fora o homem que o curara quem o 

mandara tomar o leito e andar (v. 11). Os judeus, então, querem saber quem é 

o homem que fizera e dissera tais coisas (v. 12). Mas o recém-curado não sabe 

dizer, ou, mais plausivelmente, “apontar”, “pois Jesus se havia retirado de lugar 

tão concorrido” (v.13). 

João, então, dá a saber que, contudo, “mais tarde, Jesus o encontra no 

Templo, e, então, lhe diz: “vê: estás curado. Não voltes a pecar, para que não te 

aconteça algo pior” (v. 14). Nos termos da narrativa, então, o recém-curado vai 

até os judeus e lhes diz que fora Jesus quem o havia curado (v. 15). Informados, 

os judeus “perseguiram Jesus por fazer tais coisas no sábado” (v. 16). Tendo 

ouvido suas críticas, Jesus retruca: “meu pai continua trabalhando e eu também 

trabalho” (v. 17). Ainda mais empenhadamente, então, por isso, os judeus 

“tentavam matá-lo”, dado que não apelas violava e fazia violar o sábado, mas 

dizia ter por pai o próprio Deus, fazendo-se igual a ele (v. 18). 

 

V - Mensagem 

 

Muitas vezes, as pessoas que sofrem diferentes formas de males possuem uma 

fé muito grande no poder de Deus, mas de algumas formas são impedidas de 

chegar até ele e receber as suas graças, condição indispensável para a 



superação de seus males e sofrimentos. É o caso do paralítico, que acreditava 

no poder de Deus e na cura que viria pela ação do anjo ao agitar a água, mas 

era impedido pelos outros que entravam primeiro na piscina. Assim também 

acontece hoje quando criamos uma série de regras e preceitos humanos que 

dificultam a participação de muitos na vida divina e um relacionamento pessoal 

com ele, que é a fonte de todas as graças que nos dão vida em abundância. 
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