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João 5 
 
Nesta Lição Estudará... 
A Cura no Tanque 
A Autoridade do Filho  
Testemunhas de Jesus 
 
A CURA NO TANQUE : Leia João 5:1-18. 
     O capítulo 5 fala-nos de um homem que estava doente há 38 anos. Havia 
um certo tanque de água, onde as pessoas podiam ser curadas. Entretanto, 
quando a água do tanque era agitada por um anjo, somente a primeira 
pessoa que entrava nela, era curada. Este homem não conseguia entrar no 
tanque com a rapidez necessária para ser curado. Mas Jesus curou-o. 
     Alguns líderes religiosos ficaram furiosos porque Jesus curara este 
homem no sábado. O sábado era para eles um dia reservado para o culto, a 
adoração, e nenhum trabalho deveria ser feito naquele dia. Aqueles líderes 
estavam mais preocupados com o facto de o homem estar a carregar a sua 
cama no sábado do que com o maravilhoso milagre que o fizera andar. Eles 
davam maior importância às suas tradições do que a um homem que 
precisava de ajuda. 
     É verdade que um dia da semana deve ser separado para a adoração. 
Mas é sempre bom socorrer as pessoas que precisam de ajuda. Jesus disse: 
“Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também” (17). Se Deus não 
trabalhasse todos os dias da semana, nós todos morreríamos. 
 

Para Fazer 
 
1. Porque aquele doente desamparado estava a esperar no tanque de 
Betesda? 
a) Ele queria um pouco de água. 
b) Ele queria ser curado. 
c) Ele queria tomar um banho. 
 
2. Porque é que os líderes religiosos ficaram furiosos?  
a) Porque eles não foram pagos pela cura. 
b) Porque a cura não fora feita por um médico.  
c) Porque Jesus curou um homem no sábado. 
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3. De que modo Jesus respondeu aos líderes religiosos? 
a) Ele disse-lhes que estava a trabalhar assim como o Seu Pai trabalhava. 
b) Ele disse-lhes que curar era trabalhar. 
c) Ele disse-lhes que tinha recebido permissão de João Batista. 
 
A AUTORIDADE DO FILHO : Leia João 5:19-29. 
     Deus deu ao Seu Filho, Jesus, o poder e o direito de curar os doentes, 
ressuscitar os mortos, perdoar pecados, e até de julgar o mundo. No 
versículo 24 encontramos a maravilhosa promessa de que todos os que 
ouvem as palavras de Jesus, e crêem n’Ele, não serão julgados pelos seus 
pecados, já foram salvos dos seus pecados e do seu castigo; receberam a 
vida eterna e não terão que vir à presença de Jesus e serem condenados a 
morrer, porque creram n’Ele como Salvador. 
 

Para Fazer 
 

4. Decore João 5:24. 
 
5. Quem não terá que ser julgado por Jesus por causa dos seus pecados? 
a) Aqueles que são membros de uma igreja.  
b) Aqueles que nunca praticaram o mal. 
c) Aqueles que ouviram as palavras de Jesus e creram n’Ele e em Deus. 
 
TESTEMUNHAS DE JESUS: Leia João 5:30-47. 
     Este capítulo fala das testemunhas de Jesus. Uma testemunha de Jesus é 
alguém ou alguma coisa que fala sobre Ele e prova quem Ele é. Todas as 
testemunhas neste capítulo nos informam que Jesus é o Filho de Deus. 
     João Batista foi uma destas testemunhas (versículo 33). As obras de 
Jesus testemunharam por Ele (versículo 36), provando que Ele era o Filho 
de Deus. O Pai também testemunhou por Ele (versículo 39). Jesus não é um 
homem comum. Ele é Aquele que foi enviado por Deus para dar salvação e 
vida eterna ao mundo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


