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doentes deitadas em todas as posições ou
então sentadas e encurvadas. Havia mui-
ta gente! Jesus parou e olhou em volta.
Viu cegos, surdos e aleijados. Viu alguns
com problemas de estômago e doenças
de pele. Outros sofriam de problemas
mentais. Seu coração transbordou de ter-
nura por todos que se encontravam ali,
desde as crianças aos mais idosos.

Todos eles esperavam um milagre.
O lugar, porém, oferecia pouca esperan-
ça. Na maior parte das vezes, era um local
de desapontamento. As pessoas espera-
vam que a água do tanque se movimen-
tasse. Muitos criam que a água era agi-
tada por um anjo, e aquele que entrasse
primeiro após ser agitada, seria curado.
Jesus sabia que aquilo não era verdade.
Era uma falsa esperança, mas as pesso-
as esperavam e observavam. E quando
apareciam as ondulações, as pessoas mais
ágeis corriam para a frente. Em desespero
pela cura, pisoteavam os menores e mais
fracos. Em vez de um lugar de cura, era
um lugar de morte.

Jesus olhou através da multidão de
doentes, e Se compadeceu deles. Deseja-
va curar a todos eles! Foi tentado a fazer
justamente isso, mas aquele dia era sá-
bado. Ele sabia o que aconteceria se Ele
os curasse naquele dia. Os líderes judeus
fi cariam muito zangados. Poderiam até
mesmo matá-Lo! Mas Seu tempo para
morrer ainda não havia chegado. Seu tra-
balho na Terra não estava terminado.

Jesus conhecia cada pessoa pelo nome
e sabia qual era a doença de cada uma.
Percebeu, especialmente, um homem
que estava aleijado havia 38 anos. Jesus
sabia que o pecado causara a doença dele.
Também sabia que o homem estava tris-
te. Encontrava-se sozinho e achava que
não merecia a misericórdia de Deus.

Jesus tinha ido a Jerusalém para 
assistir a uma festa. Enquanto ca-
minhava sozinho certo sábado de 
manhã, pensava profundamen-

te. Logo chegou junto ao Tanque de 
Betesda. Cinco belos pórticos circun-
davam o tanque. Aquele era o tipo de 
lugar que deveria ser tranquilo. Deveria 
estar cercado de arbustos verdejantes e 
fl ores coloridas. O local, porém, era de 
doença e miséria.

Em toda a volta do tanque havia pes-
soas se debatendo. Ali estavam pessoas 

Você já foi o último 
a terminar uma 
corrida, o último a 
aprender a amarrar 
os sapatos, o último 
a terminar uma 
tarefa da escola? 
O homem de nossa 
história sabia o que 
era ser o último 
junto ao tanque.

CURA JUNTO AO 
TANQUE DE BETESDA

28 de novembro

9
 VERSO PARA 

DECORAR

 Pois vocês 
são salvos pela 
graça, por meio 

da fé, e isto [...] é 
dom de Deus.   

Efésios 2:8.

MENSAGEM

Jesus vê nossas 
necessidades e 

nos ajuda.
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doentes deitadas em todas as posições ou 
então sentadas e encurvadas. Havia mui-
ta gente! Jesus parou e olhou em volta. 
Viu cegos, surdos e aleijados. Viu alguns 
com problemas de estômago e doenças 
de pele. Outros sofriam de problemas 
mentais. Seu coração transbordou de ter-
nura por todos que se encontravam ali, 
desde as crianças aos mais idosos.

Todos eles esperavam um milagre.  
O lugar, porém, oferecia pouca esperan-
ça. Na maior parte das vezes, era um local 
de desapontamento. As pessoas espera-
vam que a água do tanque se movimen-
tasse. Muitos criam que a água era agi-
tada por um anjo, e aquele que entrasse 
primeiro após ser agitada, seria curado. 
Jesus sabia que aquilo não era verdade. 
Era uma falsa esperança, mas as pesso-
as esperavam e observavam. E quando 
apareciam as ondulações, as pessoas mais 
ágeis corriam para a frente. Em desespero 
pela cura, pisoteavam os menores e mais 
fracos. Em vez de um lugar de cura, era 
um lugar de morte.

Jesus olhou através da multidão de 
doentes, e Se compadeceu deles. Deseja-
va curar a todos eles! Foi tentado a fazer 
justamente isso, mas aquele dia era sá-
bado. Ele sabia o que aconteceria se Ele 
os curasse naquele dia. Os líderes judeus 
ficariam muito zangados. Poderiam até 
mesmo matá-Lo! Mas Seu tempo para 
morrer ainda não havia chegado. Seu tra-
balho na Terra não estava terminado.

Jesus conhecia cada pessoa pelo nome 
e sabia qual era a doença de cada uma. 
Percebeu, especialmente, um homem 
que estava aleijado havia 38 anos. Jesus 
sabia que o pecado causara a doença dele. 
Também sabia que o homem estava tris-
te. Encontrava-se sozinho e achava que 
não merecia a misericórdia de Deus.

 Silenciosamente, Jesus Se ajoelhou ao 
lado dele e Se curvou para ver-lhe a face. 
Com ternura, Jesus perguntou:

– Você deseja ser curado?
A esperança irrompeu no coração do 

homem. É claro que ele desejava ser cura-
do! Ele não sabia quem Jesus era. Não 
sabia que Jesus poderia curá-lo. Cria ape-
nas que sua única esperança seria entrar 
na água. Assim, disse a Jesus:

– Senhor, não há ninguém para me 
ajudar. Eu não consigo entrar no tanque. 
Enquanto eu vou, alguém sempre entra 
no tanque antes de mim.

Jesus não pediu ao homem que cres-
se Nele. Nem mesmo disse ao homem 
quem Ele era. Sabia que ele não se sentia 
digno do amor de Deus. Jesus, porém, 
desejava derramar Sua graça sobre aquele 
homem. Assim, disse-lhe:

– Levante-se! Tome sua cama e ande! 
O homem obedeceu. Nervos e múscu-
los que não tinham sido usados durante 
anos foram trazidos à vida! De um salto, 
o homem ficou em pé! Enrolou sua estei-
ra e cobertor, e se voltou para Aquele que 
o havia curado. Jesus, porém, desaparece-
ra em meio à multidão.

Mais tarde, Jesus encontrou o ho-
mem no templo. Estava superfeliz. Ele 
contava para todos com quem encontra-
va as boas-novas sobre Jesus.

Naquele dia, Jesus curou o corpo de 
um homem. A graça curadora de Jesus 
também levou o homem de volta a Deus. 
Com amor, Jesus nos diz: “Você quer ser 
curado?” Ele deseja que sejamos sadios 
no corpo e no espírito. Ele também de-
seja derramar a Sua graça sobre nós. Você 
também O aceitará e permitirá que Ele 
seja seu Salvador hoje?
Referências: João 5:1-15; O Libertador, p. 112-114.

Jesus tinha ido a Jerusalém para 
assistir a uma festa. Enquanto ca-
minhava sozinho certo sábado de 
manhã, pensava profundamen-

te. Logo chegou junto ao Tanque de 
Betesda. Cinco belos pórticos circun-
davam o tanque. Aquele era o tipo de 
lugar que deveria ser tranquilo. Deveria 
estar cercado de arbustos verdejantes e 
flores coloridas. O local, porém, era de 
doença e miséria.

Em toda a volta do tanque havia pes-
soas se debatendo. Ali estavam pessoas 

CURA JUNTO AO  
TANQUE DE BETESDA
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Atividades diárias

52

SEGUNDA
30 DE NOVEMBRO

Com a família, leia e comente 
João 5:1-9. Por que o homem não 
conseguia entrar na água antes dos 
outros? Imagine que você fosse 
aquele homem. O que seria não 
ter nenhum amigo que ajudasse 

você? Nomeie al-
guns amigos com 
os quais você pode 
contar quando pre-
cisa de ajuda.

Pense em al-
guém que você 
conheça que pre-

cisa de um amigo. 
Como você pode ser 
para essa pessoa um 
amigo ou amiga? Peça 
que Jesus ajude você.

Vá com seus familiares a um 
lugar em que possam se alegrar 
com uma corrente ou uma fon-
te de água. O que vocês veem 
em volta da água? Procurem um 
lugar sossegado e leiam juntos a 
história de sua lição.

Estudem juntos o verso para 
decorar. Pergunte: O que signi-
fi ca ser “salvos pela graça”? (Veja 
João 3:16; 1 João 1:9.) Cantem 
juntos “Graça Excelsa”, Hiná-
rio Adventista”, no 208. Depois, 
agradeçam a Deus Sua maravi-
lhosa graça na vida de vocês.

SÁBADO

28 DE NOVEMBRO

Compartilhe com alguém, 
hoje, a esteira de dormir feita na 
Escola Sabatina. Fale a essa pessoa 
sobre Jesus e a cura do homem. 
(Ou faça uma esteira de dormir, 
recortando uma tira de tecido 
ou papel para representar um 
cobertor. Escreva seu verso para 
decorar e uma mensagem nela. 
Enrole-a e amarre-a com uma fi -
tinha ou barbante.)

Desenhe o Tanque de Betesda. 
Escreva o verso para decorar no 
desenho sobre a parte que repre-
senta a água. Use isto para ensinar 
o verso a seus familiares.

DOMINGO
29 DE NOVEMBRO
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Atividades diárias
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SEGUNDA
30 DE NOVEMBRO

TERÇA
1O DE DEZEMBRO

Com a família, leia e comente 
João 5:1-9. Por que o homem não 
conseguia entrar na água antes dos 
outros? Imagine que você fosse 
aquele homem. O que seria não 
ter nenhum amigo que ajudasse 

você? Nomeie al-
guns amigos com 
os quais você pode 
contar quando pre-
cisa de ajuda.

Pense em al-
guém que você 
conheça que pre-

cisa de um amigo. 
Como você pode ser 
para essa pessoa um 
amigo ou amiga? Peça 
que Jesus ajude você.

Durante o culto de hoje, leia 
novamente João 5:1-9. O que 
as pessoas acreditavam acerca da 
água do tanque? Isto era verdade?*
Como o paralítico foi curado? 
(Chave: Veja seu verso para de-
corar.) Então, leia João 5:10-16. 
Por que o homem não sabia quem 
o havia curado? Como o pecado 
pode deixar as pessoas doentes?

Cante hinos de louvor como 
“Tenho um Amigo”, 
CD Tempo de Louvar, 
Primários-Ano A, 
faixa 25. Depois, 
agradeça a Deus 
Seu poder de cura. 
Peça-Lhe ajuda para 
também ter fé Nele.

* Não era verdade. Para mais deta-
lhes veja Comentário Bíblico Adven-
tista, v. 5, p. 1049.

Compartilhe com alguém, 
hoje, a esteira de dormir feita na 
Escola Sabatina. Fale a essa pessoa 
sobre Jesus e a cura do homem. 
(Ou faça uma esteira de dormir, 
recortando uma tira de tecido 
ou papel para representar um 
cobertor. Escreva seu verso para 
decorar e uma mensagem nela. 
Enrole-a e amarre-a com uma fi -
tinha ou barbante.)

Desenhe o Tanque de Betesda. 
Escreva o verso para decorar no 
desenho sobre a parte que repre-
senta a água. Use isto para ensinar 
o verso a seus familiares.
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Atividades diárias
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Pense em cada frase abaixo e desenhe um rosto feliz se você concordar com 
ela ou um rosto triste se discordar.

A água do Tanque de Betesda curava as pessoas.

Jesus pode curar nosso corpo e nossa mente.
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Leia e comente João 5:10-16 
com os familiares. Pergunte: Que 
lei o homem foi acusado de trans-
gredir? Quem havia feito esta lei? 
Então, leia Êxodo 20:8-11. O que 
a lei de Deus diz sobre guardar 
o sábado? Leia Mateus 12:9-13. 
O que Jesus diz sobre fazer o bem 
no dia de sábado?

QUINTA
3 DE DEZEMBRO

Durante o culto de hoje à tar-
de, leia O Libertador, p. 112,113. 
Depois, encene a história da lição.

Peça permissão para usar um 
copo e 17 uvas passas ou amen-
doim. Faça de conta que as passas 

SEXTA
4 DE DEZEMBRO

QUARTA
2 DE DEZEMBRO

são pilares. Coloque um “pilar” 
dentro do copo para cada palavra 
que você disser de seu verso para 
decorar. Repita o verso. Depois 
coma os “pilares”.

Leia novamente João 5:1-9 com 
seus familiares. Por quanto tempo o 
paralítico esteve doente? Fale sobre 
doenças na família. Quem fi cou 
doente por longo tempo? O que 
aconteceu com a pessoa? Qual foi 
o período em que você fi cou doen-
te por mais tempo? Quem cuidou 
de você? Agradeça as pessoas que 
cuidaram de você.

Experimente cami-
nhar pela casa com mu-
letas ou bengala. De 
que maneira elas aju-
dam as pessoas que as 
usam durante todo o 
tempo? Quantas vezes 
você pode pular em 
um pé só? Agradeça a 
Deus as pernas fortes 
que você possui.
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Exercício Atividades diárias
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Pense em cada frase abaixo e desenhe um rosto feliz se você concordar com 
ela ou um rosto triste se discordar.

Jesus cuida de pessoas feridas.

Eu desejo que Jesus seja meu Salvador.

Jesus sabe o nome de cada pessoa 
e conhece sua doença.

A água do Tanque de Betesda curava as pessoas.

Jesus pode curar nosso corpo e nossa mente.

 Pois vocês são 
salvos pela graça, 
por meio da fé, e 
isto [...] é dom 

de Deus.  
EFÉSIOS 2:8.
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Leia e comente João 5:10-16 
com os familiares. Pergunte: Que 
lei o homem foi acusado de trans-
gredir? Quem havia feito esta lei? 
Então, leia Êxodo 20:8-11. O que 
a lei de Deus diz sobre guardar 
o sábado? Leia Mateus 12:9-13. 
O que Jesus diz sobre fazer o bem 
no dia de sábado?

são pilares. Coloque um “pilar” 
dentro do copo para cada palavra 
que você disser de seu verso para 
decorar. Repita o verso. Depois 
coma os “pilares”.
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Graça
Complete as palavras abaixo que podem ser encontradas nas lições de 5 a 9. Depois, 

complete a frase seguinte usando as letras correspondentes aos números indicados.

C __ __ I N H __ __ D __        S __ __ __ E        A        __ __ __A.

N __ __ __ D __ __ __ S.

C __ __V __ __A D __ __        D A        G __ __ N __ __        __ __ S T __.

__ __ Ú __ __        D E        N __ __ __.

__ __ __ Q __ E        D E        B __ __ E __ __A.

1

No espaço ao lado das arcas do tesouro, escreva a ideia principal dos versos para 
decorar correspondentes às histórias das lições de 5 a 9.

O PRESENTE
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Complete as palavras abaixo que podem ser encontradas nas lições de 5 a 9. Depois, 
complete a frase seguinte usando as letras correspondentes aos números indicados.

C __ __ I N H __ __ D __        S __ __ __ E        A        __ __ __A.

N __ __ __ D __ __ __ S.

C __ __V __ __A D __ __        D A        G __ __ N __ __        __ __ S T __.

__ __ Ú __ __        D E        N __ __ __.

__ __ __ Q __ E        D E        B __ __ E __ __A.

1

2

1

4

6

7

1 2

5 3
(LIÇÃO 6)

(LIÇÃO 5)

(LIÇÃO 8)

(LIÇÃO 7)

(LIÇÃO 9)

O AMOR DE DEUS É UM

P __ __ __ __ __ __ __        D A        __ __ __ Ç __.
5 2 52 4 16 37 2 1

No espaço ao lado das arcas do tesouro, escreva a ideia principal dos versos para 
decorar correspondentes às histórias das lições de 5 a 9.

O PRESENTE
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