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Esperança 
 

João 5:1-9 
 

Introdução: o assunto dessa semana é esperança. Veja como o dicionário define esta palavra: 
ato de esperar o que se deseja; expectativa, espera, fé, confiança em conseguir o que se 
deseja; aquilo que se espera ou deseja. Alguém já disse que “esperança é esperar com 
confiança”. Há também um ditado popular que afirma que “a esperança é a última que 
morre”; o que significa que quando a esperança acaba é porque a vida também está chegando 
ao fim. De algum modo, estamos sempre procurando alimentar a esperança para continuar 
vivendo, para continuar sonhando com novas perspectivas. 

 
No Evangelho de João, capítulo 5, encontramos a história de um homem que, durante 38 anos, 
esteve paralítico, e assim mesmo aguardava uma intervenção dos céus na sua vida. O texto 
afirma que no tanque de Betesda, havia uma multidão de enfermos esperando por cura. 
Porque em certo tempo, um anjo descia e agitava as águas, e o primeiro que mergulhasse nas 
águas, assim que elas fossem agitadas, sarava de qualquer doença que tivesse.  

 
Sem dúvida, esta é uma história que fala de esperança, de alguém que, mesmo contra todos os 
prognósticos, esperava que as coisas mudassem. Alguns aspectos dessa história são valiosos, e 
nos ensinam o que é ter esperança. 

 
1. Esperança é não aceitar a decretação da desgraça – o verso 3 diz que “jazia uma multidão” e o 

verso 4 diz que a multidão “esperava que as águas se movessem”. Interessante essas duas 
declarações, sobretudo porque elas se opõem. A Bíblia diz que a “multidão jazia”; jazer 
significa estar morto, ou como morto. Na morte não há esperança, entretanto a multidão 
estava ali esperando que algo acontecesse. 

 
Esperança é isso, é não aceitar a decretação da desgraça. Eles estavam enfermos, a medicina 
não tinha mais o que fazer; ali estavam cegos, coxos, paralíticos. Gente abandonada pela 
família, pessoas consideradas como “peso morto”, que só dá trabalho, que não consegue 
produzir, marginalizadas pela sociedade por serem incapacitadas. Mas, mesmo jazendo em 
seus leitos, esperavam pelo mover das águas a fim de receberem de volta a alegria de viver.  

 
As coisas podem não estar indo bem para você meu irmão, minha irmã, mas em nome de Jesus 
não aceite a decretação da desgraça, por pior que seja a situação, Deus pode e quer reverter o 
quadro da sua vida. Jesus vai mudar a sua história! 

 
2. Esperança é crer que o extraordinário de Deus vencerá o ordinário da vida – o versículo 4 diz 

que  eles estavam ali esperando a ação do sobrenatural de Deus. Não era obra de seres 
humanos que eles estavam esperando. Esperança também é isso, é crer que o extraordinário 
de Deus vencerá o ordinário da vida. O ordinário da vida são as enfermidades, os problemas 
financeiros, os conflitos familiares, as crises conjugais, etc. O extraordinário é o milagre de 
Deus, a ação do Espírito que transforma situações que aos olhos humanos seriam impossíveis 
de serem transformadas. 

 
Muitas vezes, ficamos impressionados com a gravidade dos nossos problemas e, assim, 
perdemos a perspectiva do milagre. Entretanto, um coração cheio de esperança, mesmo 
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diante de situações muito difíceis, continua crendo e esperando que algo de extraordinário da 
parte de Deus virá para transformar a sua vida. 

 
3. Esperança é crer mais no poder das coisas que acontecem imediatamente do que nas 

desgraças de longos anos – o versículo 5 diz que o homem estava enfermo há trinta e oito 
anos, e o verso nove 9 diz que, após Jesus ordenar a cura, “imediatamente o homem se viu 
curado”. Esperança também é isso, é crer que as lutas, as dificuldades, as desgraças de longos 
anos podem ser transformadas imediatamente. Os trinta e oitos anos de paralisia terminaram 
imediatamente mediante uma palavra de Jesus.  

 
Você pode estar desempregado há muito tempo, pode até mesmo estar enfermo por longos 
anos, seu casamento hoje pode ser apenas de fachada, por não haver mais amor e respeito. 
Seus filhos podem até mesmo não acreditar mais em você. Mas uma coisa é certa, uma única 
palavra de Jesus sobre a sua vida, transformará anos de decepção e choro imediatamente. 
Creia nisso! Encha a sua alma com a esperança que vem de Deus! 

 
4. Esperança é ter vontade de viver – o versículo 5 diz que “estava ali um homem”. Essa 

declaração é de suma importância. Aquele homem tinha tudo para não estar ali, ele tinha tudo 
para desistir. Trinta e oito anos é muito tempo. Entretanto, ele continuou ali, ele não foi 
embora, ele permaneceu. Sabe por que ele estava ali? Porque esperança, sobretudo, é ter 
vontade de viver, e isso é o que ele mais queria.  

 
Mesmo quando tudo for contrário, quando não houver mais perspectiva favorável. Quando o 
horizonte estiver escuro e você não ver como as coisas poderão ser revertidas em seu favor, 
não desista, continue, permaneça. O homem foi abençoado porque ele estava no lugar da 
bênção. Não fuja, não vá embora, o seu dia vai chegar. Jesus vai lhe encontrar e perguntar: 
“Quer ser curado? Quer o seu emprego de volta? Quer a restauração da sua casa?”  Se você 
permanecer no lugar da bênção, sua história será transformada! Creia e espere no Senhor!  

 

 
 
 

 

 


