
CORRENDO ATRÁS DE ANJOS 

JO 5:01-14 → COMPARAÇÃO OU CONTRASTES DAS AÇÕES DO ANJO E DE 

JESUS. 

AÇÕES  DO ANJO DE JESUS 
1- O Local Único Local - Limitação de um deus? 

Tem muitas Betesdas no Brasil. Até nos 
Montes. 

Anda em todo lugar no meio do povo.                                      
Não tem mais templo Físico. 
Jesus não é limitado. 

2- O Tempo 
 

"Um certo Tempo": 1 vez por mês? Por 
Ano? Uma festa? No dia Sagrado?                              
Seria quando Deus fica mais animado? 
No dia de reunião?                                            
Os de Betesda ficavam com Solidão, 
esperando. 

Jesus é todo dia, toda hora. Foi 
acusado até de quebrar o sábado em 
adoração ao Pai.                                              
Não precisa ser de madrugada, nem 
nas vigílias da noite. 

3 - A Especialidade Somente Saúde Física. 
O Anjo seria um curandeiro? 
E se a água agitasse... 

Saúde física, da alma, do espírito.                                              
Ódios, finanças, amarguras, salvação, 
perdão, libertação, vida em 
abundância e eterna, paz, amor, etc. 
Enfim, todo tipo de cura. 

4 – A condição  Se a água agitasse tinha que ficar de 
vigia. 

Arrependimento: 
E crer somente  

 Pedir  
Buscar 
Bater  

5 - A Quantidade Somente uma única pessoa por vez. 
Os demais ficariam frustrados. 
Em depressão? 
Irados talvez? 

" Vinde a mim todos os que estais 
cansados e sobrecarregados, e Eu 
vos aliviarei". MT 11:28                        

6 – A exigência Atendia os mais espertos.             
Slogan: "Os primeiros serão os 
primeiros". Ou "Os últimos serão os 
últimos".                                                       
Precisava ter dinheiro, Amigos ou 
Pernas para correr, Influência, Família 
de Apoio, Marcador de Lugar, Etc.                                               
-  

Com Jesus, os últimos é que serão os 
primeiros.                               
Os que não tem nada, só pecados, 
são os que Ele atende primeiro e com 
Alegria. 
“Não esmagará a cana quebrada, e 
nem apagará a torcida que fumega". 
MT - 12:20 
“Bem aventurado só pobres de 
espírito...” 

7 -   O Programa         
(A Pauta)                      
  

Somente cura e agitação da água         
Era mudo, não ensinava. 

Não havia agitações, mas palavra 
suave de Deus. Palavra Viva. 
Ensinava com autoridade, com amor, 
e amizade. 
E por fim, curas de todos tipo. 

8 – O que era  
A Suficiência 

ou 
o mais importante  

ou  
finalidade 

- O Trabalho do Anjo era limitado e 
incompleto.  
 
- Era só uma cura 
 
- Era repetitivo, sempre igual. 

- Jesus ofereceu-se de uma vez para 
sempre e TUDO consumou. Ele é 
suficiente  
Derramou o seu Espírito para a 
Eternidade. Nos deu a graça. 
- A vida com Jesus é criativa, nunca é 
igual ou repetitiva.-- Tem fim 
proveitoso. 



9 - As implicações 
 

ou 
 

As consequências 
 

ou  
 

O que seria após? 

 - Os curados pelo Anjo saíam com 
certeza alegres, eufóricos, e até 
deixando a cama para trás. 
E com certeza não voltavam mais, a não 
ser que pegassem outra doença.                                  
Seriam Egoístas? 
Não voltavam um dia para ajudar os 
outros? 
- Há coincidências com as platéias de 
hoje? 
Contemplativas, se enchendo de 
emoções e nada mais? 
Talvez palavras e canções que atendem 
nossa alma. 

- Os que se envolvem com Jesus 
produzem algo imediatamente.                                    
 
- Mudanças radicais  
 
- Entregas, negam- se a si mesmos. 
 
 
- Passam a praticantes da Palavra, os 
Vencedores, Frutificam e 
Amadurecem. 

10 – Duração do 
mover 

- O Tanque de Betesda não existe mais. 
Só Ruínas. O Anjo não aparece mais.  
O modismo da religião passou. 

- Jesus é imutável. Eterno. 

11 – A Verdade final - Será mesmo um Anjo? Do Céu? Do 
Inferno? Aparecia mesmo? Curava 
definitivamente? 
- O verso 4 aparece entre colchetes, pois 
não está em alguns manuscritos mais 
antigos.(Parece que veio dar uma 
explicação do que se acreditava na 
época). 

- Jesus nos dá discernimento de 
Espíritos. 
- Ele é a  
- Jesus é Deus, está vivo.  
  Verdade que Satisfaz a Alma. 

 

CONCLUSÃO 

GÁLATAS 1:6–9 → 6Estou chocado de que estejais vos desviando tão depressa daquele 

que vos chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, 7que na verdade, 

não é o Evangelho. O que acontece é que algumas pessoas vos estão confundindo, 

com o objetivo de corromper o Evangelho de Cristo. 8Contudo, ainda que nós ou mesmo 

um anjo dos céus vos anuncie um evangelho diferente do que já vos pregamos, seja 

considerado maldito! 9Conforme já vos revelei antes, declaro uma vez mais: qualquer 

pessoa que vos pregar um evangelho diferente daquele que já recebestes, seja 

amaldiçoado! 

 

CONCLUSÕES: 

Muitos buscam as igrejas e não conhecem o CRISTO CRUCIFICADO DA IGREJA, 

porque estão buscando outras coisas para si: curas, paz, casamento, dinheiro, soluções 

para problemas diversos, sinais miraculosos, dons, e até salvação DOS PECADOS E 

DA SUA CULPA, POR MEDO DO INFERNO, ETC.  

- JESUS DISSE AOS DISCÍPULOS QUE VOLTARAM ALEGRES: 

Alegrem-se, não porque os espíritos vos submetem, mas porque os vossos nomes estão 

arrolados no céu. 

- E AOS QUE TINHAM DONS E NÃO SANTIDADE: 

“Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, não vos conheço”. 

- São os buscadores de sinais  

https://bibliaportugues.com/galatians/1-6.htm
https://bibliaportugues.com/galatians/1-7.htm
https://bibliaportugues.com/galatians/1-8.htm
https://bibliaportugues.com/galatians/1-9.htm

