SÉRIE IV: CONECTADOS/AS
ESTUDO II – Quando não são alcançados pela misericórdia, serão alcançados pela GRAÇA
Texto base: Jo 5.1-10
INTRODUÇÃO
No texto que há indicação de que em Israel era um tempo de festividades, era celebrada
anualmente a derrota de Nicanor pelas forças comandadas por Judas Macabeu. Além disso, era
celebrado, também, o livramento dos israelitas e da rainha Ester (13° dia do mês de Adar – vitórias dos
Macabeus; 14° dia do mês deAdar – Festa do Purim, que era a celebração do livramento dos israelitas e
da rainha Ester). As festividades sempre demonstram um tempo de expectativa, esperança, novas
perspectivas e celebração de vitórias alcançadas pelo povo de Deus.
1. CONECTADO A UMA GEOGRAFIA: A PROCURA DE UM MILAGRE
Junto à Porta das Ovelhas estava o Tanque de Betesda (casa de misericórdia). O texto diz que um
homem paralítico procurava por um milagre, visto que aquela era a ambiência de uma geografia de
milagres. Perto daquele tanque ficava uma multidão de pessoas procurando o agitar das águas. Um anjo
movia as águas e o primeiro que ali descia era contemplado com o milagre desejado. Para ser atingido
pela misericórdia de Deus, é necessária uma atitude – ou da própria pessoa ou de outrem (Jo 5.4b).
2. SÓ A MISERICÓRDIA É INSUFICIENTE PARA A HUMANIDADE EM PARALISIA ESPIRITUAL
Trinta e oito anos a espera de um milagre. Sempre havia alguém que alcançava a misericórdia de
Deus, e ele continuava a esperar; continuava na fila. Aquele homem já havia esvaziado todos os recursos
humanos: médicos, remédios, curandeiros, superstições. Hoje, muitas pessoas estão recorrendo ao
misticismo, a crendices populares, a deuses mentirosos em busca da solução de seus problemas. Porém,
a nossa conexão deve ser no CRISTO DA FÉ.
Creio que este homem já caminhava com a esperança de outros. Aprendemos algo com este
homem: mesmo parecendo pouco provável aos olhos humanos e aos nossos próprios olhos, precisamos
perseverar, estarmos conectados, pois se a misericórdia não for suficiente, podemos ser alcançados pela
graça, pois a graça transcende a misericórdia. Você está conectado? Graça é o verbo vivo de Deus que
não apenas olha do trono, mas se faz carne, se esvazia de Sua majestade, se encarna para transcender o
mundo de palavras, de retórica, e fazer diferença na vida de todos os homens e mulheres.
3. CONECTADO A GRAÇA CURATIVA DO EVANGELHO
Quando tudo diz que não, a graça diz que é possível, pois a graça revela e aponta o Deus que é
especialista em impossíveis. A graça vai além das possibilidades humanas. A graça tem um sentido
holístico, de plenitude, de que tudo podemos em Jesus Cristo, nosso Senhor. A graça é a totalidade da
ação salvadora, redentora e protetora de Deus sobre Sua gente, Sua Igreja. O paralitico buscou
misericórdia, mas foi fatalmente alcançado pela graça. Ele chegou à beira do tanque de misericórdia e foi
procurado pela graça.
A pergunta de Jesus é incisiva: "queres ficar são?” Alguns acusam o paralitico de ter já perdido as
esperanças, mas hoje, Jesus quer saber qual é o desejo do seu coração nesta noite, assim como Ele
queria saber qual era o desejo sincero do coração daquele homem que sofrera 38 anos daquele mal.
4. CONECTADOS/AS PELA GRAÇA RECEBEM CURA DO CORPO E TRATAMENTO DE
CARATER
O alcance da graça é relacional (Jo 5.14). Aquele homem possuía um caráter debilitado. Ele
precisava não apenas de cura física, mas também de tratamento da alma. A vida é uma escola, e suas
lições às vezes são árduas. No entanto, elas são necessárias para nos transformar e nos levar ao alvo
maior de nossa fé, que é nos aperfeiçoarmos a imagem de Jesus Cristo.
O principal mal na vida de um ser humano não é uma enfermidade física. A frase “para que não te
suceda algo pior” nos fala a respeito da perda da salvação. A conexão com Cristo nos leva a salvação. Um
novo pórtico de graça está entre nós. Diante de nossos olhos, uma nova oportunidade é dada pela graça
de Deus a cada um de nós. É tempo de conexão! Seja conectado! Precisamos de pertencimento no que
diz respeito ao Reino de Deus.
CONCLUSÃO
1. O milagre acontece quando nos conectamos com a graça, que é Jesus Cristo, nosso Senhor.
2. A misericórdia sozinha não resolve. A graça transcende a lei e a misericórdia.
3. Procuramos por misericórdia, porém a graça bate em nossa porta. Aceite a graça, conecte-se.

4. A graça é relacional. Ela quer nos conectar. A graça cuida, restaura nosso caráter. O discipulado é
fruto da graça que cura, educa e salva.
PERGUNTAS INDUTIVAS
1. Existem muitas pessoas desconectadas em nosso meio?
2. O que é uma pessoa desconectada para você?

