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A cura do paralitico na piscina de Betesda (Jo 5, 1-18) está na primeira parte do 

evangelho da comunidade do discípulo amado: o Livro dos sinais. São sete os sinais de 

Jesus na obra e este episódio é o terceiro sinal. Jesus sobe pela segunda vez para a Festa 

Judaica e na Porta das Ovelhas encontra uma multidão de enfermos, paralíticos, e outros 

pobres. Eles aguardam junto à piscina de Betesda o movimento das águas para serem 

curados. Havia a crença de que em hora em hora um anjo descia e movimentava a água, 

tornando-a terapêutica. Entre os lascados, Jesus se encontra com um que há 38 anos 

padece, esperando pelo milagre. Jesus dialoga com o homem e cura, ordenando: “levante-

se, toma sua cama e ande”. A cura acontece em dia de sábado, o que causa certo conflito 

com os mestres da Lei, pois o sábado é sagrado para os judeus fariseus. As autoridades 

buscam então saber quem ordenou o homem a carregar a cama em dia de sábado. 

Finalmente, Jesus se encontra no templo com o homem e as autoridades. E, o conflito se 

acirra ainda mais, já que Jesus subverte a lei do sábado e chama de deus de Pai, um 

escândalo para as autoridades. 

Sabemos que a redação do texto da comunidade do discípulo amado durou anos. 

Dentro de toda a complexidade da formação desta comunidade e todos os conflitos 

internos e externos, o episódio da cura na piscina de Betesda é um diálogo claro entre a 

comunidade e os fariseus da sinagoga que estavam compactuados com o Império Romano 

e denuncia um sistema religioso que deixa os lascados à margem, gerando morte e não 

vida (cf. Jo 10,10). Importa então olharmos para algumas palavras chave que nos ajuda a 

compreender esta passagem: 

 Porta das Ovelhas: local por onde entravam os animais a serem 

sacrificados no Templo; 

 Os cinco corredores ao redor da piscina remetem ao Pentateuco; 

 Havia a crença que um anjo descia e mexia a água, tornando-a curativa. 

Não sabemos se isso faz parte do texto original ou um acréscimo por se 
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tratar de um comentário ao texto (v.4), mas parece que há um certo 

sincretismo pagão; 

 38 é o mesmo tempo em que o povo demorou para entrar na terra 

prometida cf. Dt 2,14; 

 Era sábado. Segundo a Lei, não se pode carregar cama em dia de sábado; 

 Carregar a cama possui um sentido de testemunho; 

 O homem curado é enfim um judeu pleno, membro do povo escolhido de 

Deus, por isso Jesus o encontra no Templo; 

 Jesus adverte: não voltes a pecar. Qual seria o pecado do Povo libertado? 

Qual seria o pegado do homem curado? O pecado pode ser entendido como 

o retorno ao sistema religioso excludente; 

 “Meu Pai continua trabalhando”: o Deus de Jesus não é o deus do templo, 

que exige sacrifício e dinheiro; 

 

A partir disso, em uma perspectiva crítica, podemos questionar se a Igreja na 

atualidade, está mais preocupada com suas festas religiosas ou com aqueles que sofrem 

nas beiras dos tanques de Betesda da nossa atualidade. Sem dúvida, o papel da Igreja está 

no exercer o seu papel como o Bom Samaritano que não era sacerdote e nem levita, não 

era de família ligada ao Templo, porém tinha caridade e olhar sensível a dor daquele que 

estava caído na beira do caminho.  

Quando observamos esse texto precisamos nos questionar se estamos mais 

envolvidos com as coisas do Templo ou com aqueles que tanto sofrem pela exclusão e 

realidade dura social. 
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