
II. Análise Literária 

1. Delimitação:  Jo 5, 1-18 (Vídeo)  

 

2. Contexto: terceiro sinal ou milagre de Jesus. O compromisso com a vida.  

 Segundo sinal: cura do filho do funcionário real 

 A lei do sábado / a vida acima da lei  

 A missão de Jesus é trazer a vida  

 

3. Estrutura 

A. 1-4: Introdução. Uma tradição popular. 

B. 5-7: O encontro entre Jesus e o aleijado 

C. 8-9a: Jesus curou o aleijado 

D. 9b: Lei do Sábado 

C´. 10-13: os judeus reclamaram o curado 

B´. 14: o encontro entre Jesus e o curado 

A´. 15-18: Conclusão. Jesus esclarece uma tradição 

 

4. Analise Semântica 

- A festa dos Judeus: festa do regime, dirigida e controlada pelos dirigentes. A 

festa não é do povo. 

- A Ovelheira é dominação elíptica de “a Porta Evelheira”, por onde entravam os 

rebanhos na capital. 

- O templo e a piscina são duas realidades relacionadas:   

+ o primeiro, o templo explorador, sede do culto antigo que deve desaparecer, é o 

lugar da festa e o reduto dos dirigentes (os Judeus). O templo também é lugar onde 

Deus se manifesta sua gloria. 

+ a piscina, porém é o âmbito do povo, circundado pela instituição centrada no 

templo (os pórticos), que o priva a vida. 

- A agua da piscina: tipos de como a água do poço de Jacó que não pode dar vida, 

mas a agua da vida vem do Messias 

+ Agitação da água: refere-se a pessoas, representa a ilução do povo optimido de 

encontrar remédio em agitações populares.   

- Dois mundos: o dos dirigentes, interessados apenas em impor a observância, e 

o da multidão, que anseia por aproveitar-se da mínima esperança de sair do seu 

estado.  

-Os cinco pórticos do templo eram o lugar do ensino oficial da Lei de Moises. Os 

cinco pórticos são símbolo dos cinco livros da Lei, sob cuja opressão vivia o povo. 

- Os enfermos, povo excluído tem três características: são cegos por terem feito 

sua a doutrina da Lei (a treva), que os impede de conhecer o projeto de Deus sobre 

o homem; paralíticos, sem liberdade de movimentos nem ação; secos, sem vida, 

é figura do povo sem vida. Os enfermos se consideram como pecadores. Eles são 

excluídos da festa. Representam a situação do povo.  

- Pecado: está associado a doença, impureza  

-O número trinta e oito: deve-se interpretar em sua relação com quarenta. 

Quarenta anos equivaliam a uma geração. Os quarenta anos de estada no deserto, 

onde morreu toda geração que saia do Egito, sem chega a terra prometida. 



Representa a vida inteira de um indivíduo, sua invalidez e que está prestes a 

morrer. 

 - Enfermidade: pecado, não tinha esperança, não tinha liberdade.  

- Saúde: significa força que liberta 

- Levanta-te, toma a tua maca e põe-te a andar: dando força e liberdade, 

capacidade de agir por si mesmo, sem depender de outros. O faz dono daquilo que 

o dominava, faz um homem livre. Jesus encontra-o no Templo v. 14 

- Dia do sábado: dia do descanso obrigatório, os Judeus preocupam-se única e 

exclusivamente com a observância da Lei. O preceito do sábado impedir ao povo 

a liberdade 

+Jesus age como se não existisse a lei, denota total independência das instituições 

de Israel, para Jesus não conta o dia festivo, mas o bem do homem doente. Tira a 

importância do Templo, Deus não está mais alo dentro; na 1ra subida a Jerusalém 

Jesus já tinha denunciado a instituição do Templo (2, 23), nesta segunda subida, 

de forma anônima, Jesus liberta o povo da opressão do pecado. Sem violência, 

mina as bases do sistema judaico, estrutura falida.  

- Dirigentes judeus: Jesus é um escândalo, transgrede a lei=instrumento de 

opressão, não tolera a liberdade humana. O bem do homem não lhes importa só 

importa quem curou o homem para persegui-lo e acabar com ele por agitador, 

não convém aos interesses dos dirigentes.  

+O pai: implica origem (3, 16), semelhança (1, 14; 12, 45) amor de Deus por 

Jesus (3, 35). Jesus não reconhece leis que limitem sua atividade em favor do 

homem e da vida, pois, o Pai não conhece o sábado, nunca deixa de trabalhar, 

fazer o bem.  

 

Fontes usadas pelo texto. 

Fontes do AT: 

Êx. 20,8 – Referência ao sábado. 

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

Dt 2,14 – Referência aos 38 anos  

 

Fontes do NT: 

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

 

5. ATUALIZAÇÃO  

VATICANO, 28 Mar. 17 / 10:15 am (ACI).- Ao comentar o Evangelho do dia 

em que Jesus cura um paralítico, o Papa Francisco disse que há muitas pessoas 

que vivem sempre tristes, lamentando-se de tudo e afetados pela preguiça, mas, 

se querem ser “curados”, só têm que escutar Jesus. 

Na Missa desta manhã na Casa Santa Marta, explicou que Jesus pergunta ao 

doente: “Quer ficar curado?”. “É belo, Jesus sempre nos diz ‘Quer ficar curado? 

Quer ser feliz? Quer melhorar a sua vida? Quer estar cheio do Espírito Santo? 
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Quer ficar curado?’ É a palavra de Jesus. Todos os outros que estavam ali – 

doentes, cegos, paralíticos – disseram: ‘Sim, Senhor, sim!’”. 

“Mas aquele homem, estranho, respondeu a Jesus: ‘Senhor, não tenho ninguém 

que me leve à piscina quando a água é agitada. Quando estou chegando, outro 

entra na minha frente’. Sua resposta é uma lamentação: ‘Veja, Senhor, como é 

ruim e injusta a vida comigo. Todos os outros podem entrar e se curar e eu tento 

há 38 anos, mas não acontece nada’”. 

O Papa explicou que “era como a árvore plantada nos braços de um rio, ‘mas 

tinha as raízes secas’ e ‘as raízes não tocavam a água, não podiam extrair saúde 

das águas’”. 

“Isto se entende pelo comportamento, pelas lamentações... sempre tentando dar a 

culpa ao outro: ‘Mas são os outros que vão antes de mim, eu sou um coitadinho 

que está aqui há 38 anos’. Este é um pecado feio, o pecado da preguiça, que é 

pior do que ter o coração morno, bem pior”. 

“É viver, mas ‘viver sem vontade de ir avante, de fazer alguma coisa na vida; é 

perder a memória da alegria. Este homem não conhecia nem de nome a alegria, a 

havia perdido. Isto é pecado, é uma doença muito ruim. ‘Mas eu estou bem 

assim, me acostumei. A vida foi injusta comigo’. Sente-se o ressentimento, a 

amargura do seu coração”. 

O paralítico “se levantou com a preguiça de quem vive porque o oxigênio é 

grátis”. “Daqueles que vivem sempre vendo que os outros são mais felizes e 

vivem na tristeza”, esquecendo-se da alegria. 

“A preguiça – continuou – é um pecado que paralisa, que nos deixa paralíticos, 

que não deixa caminhar. Hoje também o Senhor olha por todos nós; todos temos 

pecados, mas vendo este pecado, nos diz: ‘Levanta’”. 

“Hoje o Senhor diz a cada um de nós: ‘Levanta, pega a tua vida como ela é: boa, 

ruim, como for, pegue-a e vá adiante. Não tenha medo, vai adiante, com a tua 

cama’. Mas Senhor, não é do último modelo’. ‘Vai avante! Com a cama ruim, 

mas avante! É a sua vida e a sua alegria! ‘Quer ser curado?’, é a primeira 

pergunta que o Senhor nos faz hoje. ‘Sim, Senhor’. ‘Levanta’.  

“E se dissermos ao Senhor ‘Sim, quero ser curado; sim, Senhor, ajuda-me 

porque quero me levantar’, saberemos como é a alegria da salvação”. 

 


