Lição 12. O Paralítico encontra Jesus

Palavras que precisam ser aprendidas
1. Tanque de Betesda – Fonte de água que havia em Jerusalém e que era rodeada por
alpendres. Acreditava-se que a água dessa fonte podia curar.
2. Sábado – O sétimo dia da semana, dedicado, entre os judeus, ao descanso e à
adoração. Os judeus eram rigorosos na guarda do sábado. Não admitiam que alguém
pudesse fazer qualquer coisa nesse dia. A palavra sábado significa descanso. A quase
totalidade das igrejas cristãs esc olheu o domingo para adoração, pois foi o dia da
ressurreição de Jesus.
3. Festa dos Judeus – Esta festa foi identificada por João, mas havia, pelo menos, três
grandes festas que eram realizadas em Jerusalém: a Páscoa, que comemorava o
livramento dos israelitas do Egito; Pentecostes, festa celebrada 50 dias após a Páscoa;
Tabernáculos, celebrada no último mês do ano e marcando a colheita abençoada.
4. Alpendres – Eram as varandas ao redor do tanque, onde as pessoas abrigavam-se
do sol e da chuva.

Recurso para a história
Brincadeira: Quem você chama?
Texto bíblico: João 5.1-15
Versículo para memorizar: “Nunca o deixarei, nunca o abandonarei”. Hebreus 13.5b

Orientações para o líder
Havia santuários de cura espalhados por todo Mundo Antigo, sobretudo em
torno do culto a divindades populares famosas por seus poderes de cura. A maior
parte desses santuários exigia que os suplicantes se purificassem na fonte anexa ou
em outra fonte qualquer de água. Esta passagem retrata Jesus colocando-se acima dos
santuários de seu tempo. João não especifica qual das festas judaicas estaria
acontecendo em Jerusalém, embora alguns manuscritos registrem “a festa”, querendo
dizer a Festa dos Tabernáculos, como na tradição judaica. Mas, a questão central nessa
narrativa é o fato de que o dia em que Jesus ministra a cura é sábado.
O homem estivera enfermo havia 38 anos. Os antigos relatos sobre cura em
geral mencionavam por quanto tempo o paciente estivera enfermo, de modo a
enfatizar a grandeza da cura. Devido ao tempo, nada mais, nem mesmo esse tanque
conseguiria restaurar-lhe a saúde. Jesus, e não as águas supostamente miraculosas do
tanque, restaura a saúde do homem.

Faça perguntas e as crianças precisam responder rapidamente. Se demorar
na resposta, a criança seguinte responde. A ideia aqui é ser rápido na resposta.
Quem você chama se tiver alguém roubando uma loja? Polícia.
Quem você chama se uma casa está pegando fogo? Bombeiro.
Quem você chama se alguém sofrer algum acidente? Emergência/Médico.
Quem você chama se acabar a luz na rua? Compania de luz.
Quem você chama se um cano quebrar e vazar água para todo lado?
Encanador/Pai.
Quem você chama quando tem algum problema e nenhum amigo pode ajudar?
Quem ajuda você nas dificuldades? Quem pode fazer o que é impossível? Isso
mesmo, Jesus!
Em nossa lição bíblica de hoje vamos conhecer a história de um homem que
tinha um grande problema e recebeu a ajuda de Jesus.

Lição bíblica

Você já pensou viver muito tempo esperando resolver uma situação difícil?
Certo homem era paralítico: não podia andar. Ele ficava junto com muitas
pessoas no tanque de Betesda, um lugar bastante conhecido nos tempos de Jesus. Ali,
as pessoas doentes, como cegos, mancos e paralíticos, ficavam esperando o
movimento das águas. De vez em quando, descia um anjo de Deus e agitava as águas.
O primeiro que entrasse nela, ficava curado de qualquer enfermidade.
Jesus tinha ido a Jerusalém para a festa dos judeus e, quando chegou ao
Tanque de Betesda, viu um homem estava paralítico havia trinta e oito anos e queria
ser curado. Ele ficava perto do tanque esperando as águas se agitarem para entrar.
Mas, toda vez que as águas eram agitadas, enquanto ele tentava entrar, outro descia
primeiro que ele.
Jesus perguntou a ele: “Você quer ficar curado?”. O homem paralítico falou
para Jesus que não tinha ninguém que o ajudasse a entrar na água. Então, Jesus disse:
“Levante-se, pegue sua cama e ande!”. Naquele momento, o homem ficou em pé e
começou a andar. Ele deve ter ficado muito feliz, você não acha?
Mas os judeus não acharam isso legal. Pelo contrário, eles ficaram bravos
porque Jesus curou o homem num sábado e a lei da época dizia que ninguém podia
fazer nada no sábado.
Mais tarde, quando Jesus encontrou o homem no Templo, disse a ele: “Você
está curado. Os seus pecados foram perdoados. Não volte a pecar!”.
A água não tinha se mexido no tanque. Porém, Jesus curou aquele homem. Ele
podia andar!

2. Como se chamava o tanque que havia em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas?
(João 5.2)
3. Que tipo de pessoa ficava perto daquele tanque? (João 5.3)
4. Quanto tempo o homem estava enfermo esperando pela cura? (João 5.6)
5. Em que dia da semana aconteceu a cura? (João 5.9)

Interpretação e aplicação dos fatos
1. Por que as pessoas necessitadas procuravam o tanque de Betesda? (João 5.3,
4)
Reflexão – Porque elas buscavam a solução para os seus problemas imediatos. O que
realmente interessava era a cura dos males físicos.
2. Por que Jesus perguntou aquele homem se ele queria ser curado? Jesus não
sabia o que havia no coração do paralítico? (João 5.6)
Reflexão – Com esta pergunta Jesus mostra que se importa com os problemas das
pessoas. Descobrimos que Ele só age em favor das pessoas quando há uma opção
voluntária de deixá-lo agir em nossa vida. Você acredita que Jesus se importa com as
coisas que acontecem com você?
3. Qual foi a melhor coisa que o homem recebeu de Jesus? Vamos ler juntos os
versículos para descobrir. (João 5.8, 9 e 14).
Reflexão – A melhor coisa que o homem recebeu foi o perdão de seus pecados. Esse
foi o melhor do encontro dele com Jesus.

Atividades

Jesus se importa com os problemas das pessoas. Ele sabe tudo o que sentimos,
tudo o que pensamos. Jesus nos ama e quer nos ajudar, quer ser parte da nossa vida.

As lições são divididas entre alfabetizados e não alfabetizados.

Cada um de nós é importante para Jesus do jeito que somos e nos tornamos
especiais exatamente porque somos únicos. Não há ninguém como nós.

Arrume a sala com a ajuda das crianças. Faça uma breve oração final.

Aquele homem paralítico não tinha ninguém para ajudá-lo, mas quando
encontrou Jesus sua vida mudou.
Sua vida também pode ser sempre melhor se você estiver com Jesus.
Você aceita que Jesus more em seu coração? Diga isso para Ele!

Observação dos fatos
1. Para qual cidade Jesus foi a fim de participar da festa dos judeus? (João 5.1)

Despedida

