
Uma pergunta que parece sem lógica e absurda: Você quer ser curado? 

Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há 

em Jerusalém, perto da porta das Ovelhas, um tanque que, em aramaico, é 

chamado Betesda, tendo cinco entradas em volta. Ali costumava ficar grande 

número de pessoas doentes e inválidas: cegos, mancos e paralíticos. [...] Um 

dos que estavam ali era paralítico fazia trinta e oito anos. Quando o viu 

deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe 

perguntou: "Você quer ser curado?" ( João 5: 1-3,5-6). 

O cenário reproduz com perfeição o que ainda acontece em nossos dias, pois 

podemos ver todos os dias, uma multidão de enfermos da alma e do corpo 

esperando um "movimento" nas águas que possa aliviar a dor ou eliminar o mal 

definitivamente. 

Pessoas ansiosas, angustiadas, que vivem ou sobrevivem com medo, que não 

conseguem desfrutar de uma bela noite de sono, que não experimentam a paz, 

que bebem constantemente do suco de suas lágrimas e que buscam 

sinceramente qualquer "tanque" que forneça uma promessa de cura. 

O problema é que existem tanques para todos os gostos e preços. Há uma 

indústria da dor, que lucra com o sofrimento alheio, que explora o desespero 

da alma e que fortalece uma rede de dependência em que os medicamentos e 

os profissionais tornam-se "deuses".  

O psicanalista e fundador do Centre for Freudian Analysis and Research em 

Londres, Darian Leader nos deixa um alerta: "A vida interior do sofredor não é 

examinada, priorizando-se as soluções medicamentosas. Seguir as instruções 

para tomar comprimidos passa a ser mais importante do que examinar as 

relações reais da pessoa com os comprimidos. Dessa forma, a depressão é 

concebida como um problema biológico, como um uma infecção bacteriana, 

que requer um remédio biológico específico. Os sofredores precisam retornar a 

seus estados produtivos e felizes". 



Trinta e oito anos de sofrimento e dor, muito tempo se arrastando pela vida. E 

o pior, por causa das suas limitações físicas, o homem não conseguia vencer a 

competição para ver quem entrava primeiro no tanque para ser curado (vv. 

4,7). O ser humano compete até na dor! 

Você quer ser curado? Uma pergunta óbvia e que aparentemente teria uma 

resposta imediata: "É claro que eu quero ser curado, estou sofrendo há muito 

tempo. Quem não quer ser curado?". Será que é tão simples assim, pois ser 

curado no contexto daquele homem significaria romper com uma estrutura 

que sustentava os desvalidos através dos Caixas de Solidariedade e implicaria 

em mudanças significativas no estilo de vida.  

Você quer ser curado? 
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