ROTEIRO – Base 02/08/2020
LIBERTO DO CATIVEIRO DO ENGANO E RECEBENDO MILAGRE
# João 5.1-9 #

INTRODUÇÃO:
O tanque de Betesda era uma espécie de hospital público, um lugar conhecido
como “Casa de Misericórdia”.
• Esse tanque tornou-se um lugar de peregrinações, onde as pessoas buscavam curas e
milagres para suas vidas. Essas peregrinações surgiram de influências das mitologias
grega e romana que cultuavam Esculápio como um “deus”, tido como filho de Apolo e
Coronis (que era uma mortal).
• Havia nesses lugares sagrados uma crença: passar uma noite no templo e tomar um
banho na piscina. Tudo leva a crer que durante 1200 anos essa crença transformou esse
tanque em um lugar de peregrinações dos enfermos.
I.

O AMOR DE JESUS É MAIOR QUE NOSSOS ENGANOS (João 5.2-5)
• Diante de tanta desesperança e dor, Jesus se apresenta trazendo luz, amor e esperança.
1. Aquele paralítico esperava o mover das águas por 38 anos.
• Podemos encontrar pessoas dispostas aos maiores sacrifícios em suas
peregrinações em busca de milagres.
• Jesus conhecia a história e o tempo que esse homem havia passado naquele lugar.
Ele foi o único que foi curado por Jesus ali.
2. O amor de Jesus está procurando, buscando aqueles que não têm mais esperança.
Não foi ele que viu a Jesus, mas Jesus que o viu e se aproximou dele (João 5.6).
3. O amor de Jesus é capaz de descortinar todo o nosso passado (veja a mulher samaritana).
• Aquele homem estava aprisionado por um espírito de engano e idolatria.
§ Qual engano tem me aprisionado?
§ Conhecendo Jesus, você já teve seus olhos abertos para enxergar que não
caminhava na direção correta?

II.

JESUS CONHECE AS ÁREAS DE NOSSA VIDA QUE PRECISAM DE CURA (João 5.6)
• Podemos estar à procura de cura, mas ainda não sabermos o verdadeiro diagnóstico de
nossa enfermidade.
1. Para receber o milagre, você precisa entender qual é o seu verdadeiro problema,
cativeiro ou enfermidade.
• Qual área de sua vida que precisa ser curada;
• Feridas físicas de causas somatizantes (a mulher que ficou com uma úlcera na perna por
20 anos, e ao ser confrontada perdoou e pediu perdão. Foi curada em poucos dias).
2. Para receber a cura é preciso remover a pedra (Veja a ressurreição de Lázaro);
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• Remover a pedra implica em se expor, correr o risco de ser envergonhado, trazer
à luz o que está oculto.
3. É preciso lembrar que podemos deixar de receber o milagre pelo fato de transferirmos
culpa aos outros (João 5.7).
• Podemos imaginar os olhos de Deus acompanhando a vida de Maria Madalena,
em busca de uma oportunidade para libertá-la;
• Jesus não está procurando culpados, mas adoradores.
§ Qual a área da sua vida precisa ser curada?
§ O que eu precisei reconhecer ou perdoar para receber o milagre que
esperava?
III. JESUS TEM PODER PARA NOS LIBERTAR DOS ENGANOS DO PASSADO, TRAZER A CURA E A
RESTAURAÇÃO DOS SONHOS PERDIDOS (João 5.8-9)
1. O milagre precisa ser desejado. Não podemos perder o foco da fé.
• Jesus disse a Jairo: “Crê somente”
• Jesus disse a Marta e Maria: “Seu irmão vai ressuscitar!”
• A mulher do fluxo de sangue disse: “Se eu tão somente tocar nEle, ficarei curada”.
2. O tempo pode ter roubado sua verdadeira fé, mas hoje Jesus está te desafiando a crer.
• Não importa o tempo perdido, aproveite a oportunidade que Jesus te oferece
hoje: “Queres ser curado?”
3. Foram 38 anos de engano e sofrimento, mas na agenda de Deus aquele encontro
estava marcado.
• A mensagem de Deus está te chamando hoje para um tempo de restauração.
§ Qual a cura, ou ainda, qual sonho perdido precisa ser restaurado?
§ O que está me impedindo de ouvir a Jesus e receber a restauração?

CONCLUSÃO:
VOCÊ PODE SER LIBERTO E CURADO POR JESUS
• Não importa o tempo e as tentativas fracassadas que você tenha experimentado.
Pare de olhar para o seu passado e decida crer que Jesus tem um futuro para sua
vida.
• Tome uma atitude de fé! Jesus disse: “Levanta-te, toma o teu leito e anda”.
• Pare de questionar ou procurar culpados para sua dor. Creia e tome uma decisão de
obedecer a voz de Deus!
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