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João 5, 1-47 

Esquema:  

I. Encontro e Cura de paralítico. 

II. Inquisição em torno da cura feita no sábado. 

III. Defesa de Jesus a respeito da sua missão e autoridade. 

IV. Testemunha a favor de Jesus. 

Encontrasse muitas semelhanças com os relatos da tradição sinótica, com a cura do almejado 
e as discussões por causa do sábado (Mc 2,1-12; Mc 3,1-6; (enfermidade e perdão) Lc 13,10-
16; 14,1-6) 

Portas (cinco). Porta das Ovelhas o termo aparece em Ne 3,1,32;12,39. A porta tinha sido 
reconstruída pelo sumo sacerdote e seus parentes, (Ne 3,1); Cf. “os Judeus” a quem se atribui 
a festa. Os pórticos do templo eram os lugares do ensino oficial da Lei de Moisés. É símbolo 
dos cinco livros da Lei, sob cuja opressão vivia o povo.  

O Fosso. Bêzatha (hebraico, aramaico) biz´athabziáth – fenda, racha, fosso. Era o nome de 
bairro novo da cidade, separado desta por fosso. 

Multidão  (enfermos):cedos, 
Paralíticos (chôloi) designa impedimentos pelas pernas, ou de outras partes do corpo. 
Secos (Xêroi) aludindo a Ez 37, 1-14, a visão dos ossos secos ou calcinados, símbolo do 
povo. Três adjetivos que não designam três categorias de enfermos, mas três males que 
afligem a todos: estão cegos por obra das trevas, que os impede de conhecer o desígnio do 
criador; paralíticos privados da atividade, reduzidos à impotência; secos carentes de vida: são 
um povo morto. 
 

Trinta e oito anos, com relação com o numero quarenta. Quarenta anos equivalem a uma 
geração; no AT usa-se para indicar um longo período e homogêneo um reinado ou tempo de 
paz. Neste contexto equivaleria à vida inteira de um indivíduo. Em referência ao povo, os 
quarenta anos de estada no deserto, onde morreu toda a geração que saíra do Egito. (Nm32, 
13; Js 5,2; Sl 95,10) sem chegar à terra prometida. (Dt 2,14) 

Toma tua cama e anda. A cama ou a maca que é mencionada quatro vezes (versos 5, 
8.9.10.11) adquire relevo particular. Ela carregava o homem inválido; agora curado, é o 
homem quem 

 a carrega. É a palavra de Jesus que cura dando força e liberdade. 



 

Descanso de preceito, sabbaton, que significa descanso obrigatório (Ex 16, 23) sábado ou 
dia festivo.  

“o Filho não pode fazer nada por si mesmo” (v 20) “eu não posso fazer nada por mim 
mesmo” (v 30). São palavras decisivas para a compreensão da defesa de Jesus. Ele não se 
torna igual a Deus, mas suas obras são obras de Deus porque Deus assim o quer. Jesus não é 
um usurpador ele mesmo é um dom de Deus. 

 

I.  O encontro de Jesus com um aleijado, ao qual ele cura. 
Jesus sobe a Jerusalém por ocasião de uma festa (Cf. 2,13) para a relação com a 
festa do capítulo 6 e as hipóteses de troca de páginas, (Cf. 6,4). Em determinado 
momento ele se encontra perto da porta da cidade por onde as ovelhas eram 
conduzidas ao Templo para sacrifício: a porta Probática (= das ovelhas). Existe aí 
um reservatório de águas consideradas curativas. O lugar chama-se, em aramaico, 
Bezatá; era a cidade nova, povoada por forasteiros, logo fora das portas das 
ovelhas. A água terapêutica faz pensar num tipo de sincretismo pagão na nova 
cidade, se não tempo de Jesus, pelo menos logo depois. As galerias em redor do 
reservatório ficavam cheias de doentes (v 3ª). Um desses doentes está ali há 38 
anos (o tempo que os hebreus passaram no deserto antes de entrar na terra 
prometida, segundo Dt. 2,14). Jesus lhe pergunta se quer ser curado. O homem 
nem se quer diz que sim. Responde somente que não tem quem o ajude a descer 
na água por primeiro, quando ela se põe a borbulhar. (A crença popular atribuía 
força especial ao borbulhar da água, alimentada por uma fonte subterrânea como 
explica o acréscimo dos v. 3b-4). Surge uma pergunta, será que o homem espera 
que Jesus o ajude? Não se sabe. Mas Jesus toma a iniciativa, como sempre no 
Evangelho de João: “Levanta-te, pega tua maca e anda”. O homem obedece: está 
curado! Sinal de que o tempo messiânico, anunciado pelos profetas, se cumpriu: 
“Firmai os joelhos debilitados” (Is 35,3). 

 

II.  Uma inquisição em torno da cura feita no sábado resultando em acusação de 
Jesus pelas autoridades judaicas. Com certo atraso (como em 9,14), o v. 9c 
menciona que era sábado! Dá a impressão de que Jesus o tivesse esquecido. 
Entram novos atores: os “judeus”. Eles não querem enxergar o sinal que Jesus 
realizou (Cf. João 9,39-41). Só pensam no preceito do repouso sabático, do qual 
eles se consideram os guardiões. Não querem ver que o incapacitado se tornou 
capaz de ação autônoma e livre! Só vêem que carrega uma maca, tal vez apenas 
uma esteira em dia sábado, o que a seus olhos é inadmissível (sobre carregar uma 
carga pela porta da cidade em dia sábado, cf. Jr. 17, 21; mas Jeremias pensou em 
atividade comercial). Interpelam ao homem, mas ele explica que fez isso por 
ordem de quem o curou. Quando lhe perguntam quem foi, ele responde que não o 
sabe, por isso Jesus se tinha retirado. Como os discípulos, Nicodemos, a 
samaritana... O homem que foi curado não entende a dimensões profundas da 



atuação de Jesus. Aparentemente sem maldade, mas também sem compromisso 
com Jesus. 
Jesus se defende (a forma peculiar do verbo “responder” que usa Jesus no v. 17 
tem esse sentido): “Meu Pai trabalha sempre, eu também trabalho”. Deus 
santificou o sétimo dia da criação, o sábado (Gn, 2,2-3), esta passagem é 
desenvolvida nos versículos (19-21). 
Quando Jesus chama a Deus de Pai, os judeus acham que com isso ele se torna 
igual a Deus. Por isso começam a persegui-lo com ódio mortal. Jesus não se 
declarou igual a Deus; são os judeus que interpretam assim o fato de ele chamar a 
Deus Pai. Podemos dizer que se trata de uma discussão viva no tempo da 
evangelista: a sinagoga acusando os cristãos de colocar a Jesus no mesmo nível de 
Deus. 
No AT o rei e os justos são chamados filhos de Deus, eles podiam considerar a 
Deus como Pai. O povo eleito chama Deus de nosso Pai (Is. 63,16; 64,7). No AT, 
o livro da Sabedoria conta que o justo é perseguido pelos ímpios porque chama 
Deus de Pai (Sb 2,10-22). Assim os perseguidores em João 5,18 tornam-se iguais 
aos ímpios do livro da sabedoria que perseguem o justo por chamar Deus de Pai! 
Ironia: os Judeus, no tempo de João não admitiam o livro da sabedoria entre as 
sagradas escrituras. Mas os cristãos conheciam esse texto e o aceitavam como 
sagrada escritura. 
 

III.  Defesa de Jesus a respeito de sua missão e autoridade. 
Jesus se defende com uma espécie de parábola. Observe-se a inclusão “o Filho 
não pode fazer nada por si mesmo” (v 20) “eu não posso fazer nada por mim 
mesmo” (v 30). São palavras decisivas para a compreensão da defesa de Jesus. Ele 
não se torna igual a Deus, mas suas obras são obras de Deus porque Deus assim o 
quer. Jesus não é um usurpador ele mesmo é um dom de Deus.  
A obra maior a que Jesus se refere é, especificamente, o poder executar o 
julgamento. Os interlocutores crêem que Deus vai julgar o mundo. Não é bem 
assim. Diz Jesus: “o Pai entregou ao Filho o poder de julgar”. Todos devem 
respeitar o Filho como respeitam ao Pai.  Isso se aplica naturalmente à sinagoga 
do tempo de João, a qual ao excluir os cristãos, rejeita o Filho. 
 

IV.  Testemunha a favor de Jesus. 
Jesus fala com autoridade, ele precisa de credenciamento. Jesus tem um 
testemunho a seu favor que pesa muito mais que o João: as obras que o Pai lhe 
deu a realizar. Deus mesmo está por trás daquilo que Jesus faz (cf. v. 17 e 19-20). 
Suas obras e toda sua atuação atestam que Deus for quem enviou; os sinais que 
Jesus faz não são façanhas para ter sucesso; são um atestado de Deus a favor de 
Jesus. 


