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Deus é especialista em mudança!

Se tem algo que o Senhor deseja operar em nós é mudança 

Não a mudança da religião, que é apenas exterior,  

Mas uma transformação — uma mudança permanente, de dentro 

para fora, que afeta toda a vida.  
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A mesma coisa…

Ore por aqueles que, quando pensam  
no próximo ano, não têm esperança de 

que sua vida vai mudar.  
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Olhar travado na impossibilidade

Os que vêem o mesmo — seja no presente, seja no futuro, 
e não têm a esperança, a força para crer que vai mudar.  

Estão com os olhos voltados apenas para uma única coisa, 
mas não para mim. 
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João 5:1-17 (NVT)   

1 Depois disso, Jesus voltou a Jerusalém para uma das festas religiosas dos 
judeus.  

2 Dentro da cidade, junto à porta das Ovelhas, ficava o tanque de Betesda, 
com cinco pátios cobertos.   

3 Ficavam ali cegos, mancos e paralíticos, uma multidão de enfermos, 
esperando um movimento da água, 4 pois um anjo do Senhor descia de 
vez em quando e agitava a água. O primeiro que entrava no tanque após a 
água ser agitada era curado de qualquer enfermidade que tivesse.   

5 Um dos homens ali estava doente havia 38 anos.  
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João 5: 

6 Quando Jesus o viu e soube que estava enfermo por 

tanto tempo, perguntou-lhe: “Você gostaria de ser 
curado?”.  

7 O homem respondeu: “Não consigo, senhor, pois não 

tenho quem me coloque no tanque quando a água se 

agita. Alguém sempre chega antes de mim”. 
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João 5: 

8 Jesus lhe disse: “Levante-se, pegue sua maca e 
ande!”.  

9 No mesmo instante, o homem ficou curado. Ele 
pegou sua maca e começou a andar.  

�7



As limitadas possibilidades 
humanas podem nos cegar 

para os ilimitados 
impossíveis de Deus
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João 5: 
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João 5:1-17 (NVT)   

Uma vez que esse milagre aconteceu no sábado, 10 os líderes judeus 

disseram ao homem que havia sido curado: “Hoje é sábado! A lei não 
permite que você carregue essa maca!”.  

11 Mas ele respondeu: “O homem que me curou disse: ‘Pegue sua maca 

e ande’”.  

12 “Quem foi que lhe disse uma coisa dessas?”, perguntaram eles.  

13 O homem não sabia, pois Jesus havia desaparecido no meio da 
multidão.  
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Abandonar o pensamento religioso  
 MÉRITO - PUNIÇÃO

Se você faz tudo direitinho, então você ganha a benção de Deus.  

Se algo está errado em sua vida, é castigo de Deus.  

Se você está enfermo, então é porque teve um pecado que deu origem a isso.  

Se você não prospera, é porque tem algo oculto em sua vida.  

Se um membro de sua família está doente, procure no seu passado o que 
você fez para que isso acontecesse. 
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Abandonar o pensamento egoísta  
“Coloque a máscara em você, depois nos outros”

A única razão para colocar a máscara em você primeiro é para 
ajudar aos outros, não para você sobreviver as custas dos outros.  

O egoísmo religioso coloca a máscara em si mesmo primeiro. 
Mas, com medo de que não tenha oxigênio suficiente e falte para si 
mesmo, deixa os outros morrerem asfixiados. 
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João 5: 

14 Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: 
“Agora você está curado; deixe de pecar*, para que nada 
pior lhe aconteça”.   

* não continue no pecado

�13



O Senhor disse — veja, eu mudei sua vida para 
sempre com este milagre que você tanto 
queria!  

Mas tem algo mais importante que precisa ser 
mudado — o seu coração! 
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João 5: 

15 O homem foi até os líderes judeus e lhes disse que tinha sido Jesus 

quem o havia curado.  

16 Então os líderes judeus começaram a perseguir Jesus por não 
respeitar as regras do sábado.   

17 Jesus, porém, disse: “Meu Pai sempre* trabalha, e eu também”.  

* até agora, neste mesmo momento

�15



Jesus está trabalhando 
agora mesmo 

neste momento 
em sua vida
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