
Cura do enfermo na piscina Jo 5, 1-18 

 
 O aprofundamento dessas perícopes, ou, como é apresentado no Evangelho de 

João, o terceiro sinal, apresenta Jesus pela segunda vez em Jerusalém (Jo 5, 1). Nessa 

cidade, provavelmente a nordeste da sinagoga, havia portas por onde entravam as 

ovelhas na cidade, ou, que também era utilizada como reservatórios de água, uma 

piscina denominada de Betsaida. Rodeada por uma multidão de pessoas que 

aguardavam o momento certo para poderem entrar na (s) piscina e serem curados. Isso 

acontecia quando um anjo descia (Jo 5, 4) possibilitando a qualidade de cura d’água. 

Homem no meio dessa multidão estava deitado, então Jesus começa um diálogo de 

marcado pela fé, auto-estima, que desembocaram na descrença e entrega de morte. 

  A experiência da comunidade joanina explicita uma festividade direcionada a 

camada de poder da sociedade daquela época, judeus e fariseus. Diante de tal fato não é 

a cultura, recordação, tradição que é o motivo da festa, pois ao invés de proporcionar ao 

povo um momento festivo religioso, torna-se concretização do poder, da escravidão 

pelas leis judaicas. 

 A estabilidade do poder, justificado pelas leis, oprime e exclui, resultado da 

teologia retributiva. A dominação é representada pela multidão e, os motivos, pelo 

homem enfermo (Jo 5, 6). 

 Não é possível afirmar uma renovação de atos, espécie de conversão na vida do 

homem enfermo, pois, explicita o comodismo do povo diante das leis, acarretando uma 

nova maneira de manipulação. Ou seja, o não assumir a responsabilidade da 

comunidade debilita a todos, até mesmo diante da maior motivação da fé apresentada 

por João; Jesus (Jo 5,8) na comunidade, ou seja, na multidão. 

 

Sinalização 

 

Festa judaica – Tendas (Jo 7,2), Pentecostes (Ex 23,16; Dt 34, 22; 16,10; Nm 28,26; At 

2,1; Jo 14,16-17;14,25-26;16,7-14)  ou Pessach (Ex 12,1-12; Nm 28,16; Dt 16,1; 1Cor 

5,7; Mt 27,50-53; 28,1-10; Mc 16,1-8; Lc 24,1-12). A festa mencionada (Jo 5,1) 

estudiosos não conseguiram afirmar qual delas seja. Era obrigação dos judeus 

participarem dessas três festas para testemunhar e reforçar a sua presença ao povo. 

Momento de festa em que o povo é excluído, pois tornara-se ocasião de exploração (Jo 

2,13-22; 5,1-18) coadunada. 

5 pórticos – Livros da lei; escavações arqueológicas realizadas em Jerusalém, nos anos 

de 1856 a 1938, descobriram a piscina e o seu formato. O formato é de um trapézio, 

trapezoidal (120x60 m) localizadas a leste da sinagoga; local onde as ovelhas eram 

destinadas ao sacrifício (Nee 3,1-32;12,39) e, depois, tornaram-se em bacias de água. 

Segundo Mateos e Barreto, a “bacia de água” mais recente é pertencente ao século II 

d.C., provavelmente era um santuário pagão direcionado ao deus, cuja 

uma divindade sincrética helenístico-egípcia o período antigo, classificado de clássico 

(Jo 2,14 ss). 

Representação do povo pelo enfermo – Ilustra o caráter fraco da humanidade que 

prolonga a enfermidade (Dt 2,14; Jo 5,5). Instiga o homem e a humanidade a fé, 

esperança em um processo de percepção axiomático. 

A perseguição de morte – O pecado é a justificativa da situação da paralisia, o perdão é 

a cura para incluir o homem, povo, vida fora do regime social da época. O 

fortalecimento da exclusão é agravada pelo não cumprimento das leis, ou seja, falta de 

relação divina e humana (Jo 9, 3941). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Divindade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Helenismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Egito_Antigo


O homem curado não entende a ação de Jesus, assim como o povo de “Israel”. A lei 

impossibilita-os de saírem da alienação predominante das normas do Pentateuco, da 

Torá. Livra-se de uma escravidão, mas ocorre a entrega a outro modelo escravista 

(KONINGS, 2005, p.138): 

 
(...) o homem que foi curado não entende as dimensões profundas da atuação de Jesus. 
Aparentemente sem maldade, mas também sem compromisso com Jesus (Jo9, 13-23) 
vai contar as autoridades judaicas que foi Jesus quem o curou. Depois de aguardar 
seus 38 anos, como Israel no deserto. (...) em vez de entrar na liberdade da Terra 
Prometida, entra numa nova escravidão, a da Lei sequestrada pelas autoridades (...). 

 

A comunidade joanina é instigada a decidir a fé em Jesus como prática, ou, entregar-se 

ainda mais ao sistema judaico-farisaíco da teologia retributiva.  

 

Estrutura da Perícope:  

 

Jo 5, 1-2 Circunstância e situação 

3-4 Variantes textuais retomadas em João para fornecer uma tradição popular (origem 

do povo semita) 

5-9 o inválido que caminha 

10-13 O preceito do descanso; obstáculo à liberdade 

14-15 O pecado causa da invalidez 

16-18 Começa a perseguição de morte 

 

Transliteração e análise semântica 

 

Jo 5, 3 κατεκειτο πληθος πολυ των ασθενουντων τυφλων χωλων ξηρων 
KATEKEITO PLÊTHOS TÔN ASTHENOUNTÔN TUPHLÔN KHÔLÔN XÊRÔN1 

Grande multidão de doentes: cegos, coxos e aleijados (Is 32,4; 29,18;35,5;42,7;Jt 9,11; 

Jo 6,2; At 20,35; Mt 15,14, Jo 10,21; Rom 2,19).  

Doente reclinado (Jt 13,14; Sab 17,7; Mc 1,30;2,4; Lc 5,25) à multidão, ser fraco, seco.  

A palavra multidão aparece 195 vezes em toda a bíblia.  

 

BIBLIOGRAFIA 

 
BARRETO, J/ MATEOS, J. O evangelho de São João: análise linguística e comentário exegético. Trad. Alberto 
Costa. 2 ed. São Paulo: Paulus, 1999.  
______________________.________________________________________________________._______________
_. São Paulo: Paulinas, 1989. 
BOLTOLINI, J. Como ler o evangelho de João: O caminho da vida. São Paulo: Paulus, 1994. 
CHAMPLIN, R. N. O novo testamento interpretado versículo por versículo. Vol. II João/Lucas. Guaratinguetá-SP: 
Voz Bíblica, ?. 

DUFOUR. X. L. Leitura do evangelho segundo João II. Trad. Johan Konings. São Paulo: Loyola, 1996. 
KONINGS, J. Evangelho Segundo João: Amor e fidelidade. São Paulo: Loyola, 2005. 
NICCACI, A/ BATTAGLIA, O. Comentário ao evangelho de São João. Trad. Ney Brasil Pereira. 2 ed. Petrópolis-
RJ: Vozes, 1985. 
VANCELLS, J. O. T. O testemunho do evangelho de João: Introdução ao estudo do quarto evangelho. Trad. Jaime 
A. Clasen. Petrópolis-RJ: Vozes, 1989. 
 

E-REFERÊNCIAS 
 

Disponível em: http://biblia.gospelprime.com.br/receptus/joao/5/ http://biblehub.com/whdc/john/5.htm 
http://dubitando.no.sapo.pt/nt_gr.htm 
http://dubitando.no.sapo.pt/Jo.htm1. Acesso em: 22 mar. 2015. 
 

Nome: Gustavo H. S.    Nome: Marcelo R. M. 

http://biblia.gospelprime.com.br/receptus/joao/5/
http://biblehub.com/whdc/john/5.htm
http://dubitando.no.sapo.pt/nt_gr.htm
http://dubitando.no.sapo.pt/Jo.htm1

