TÍTULO: Porta das Ovelhas – Um Estilo de Vida!
TEXTO: João 5.1-16
INTRODUÇÃO:
• A cidade de Jerusalém era cercada de muros com doze portas: Porta das Ovelhas,
Porta do Peixe, Porta do Vale, Porta do Monturo, Porta da Fonte, Porta de Eliazabe,
Porta dos Cavalos, Porta da Guarda, Porta do Judiciário, Porta do Oriente, Porta de
Efraim e Porta do Ângulo.
• Conforme o texto, ao lado da Porta das Ovelhas, havia um tanque com cinco
pavimentos, Porque ali havia algo especial. O nome Betesta, significa “Casa de
Misericórdia”.
• Havia três festas especiais que os judeus celebravam: a festa da Páscoa, o
Pentecostes e a Festa dos Tabernáculos. Foi numa dessas festas que esse episódio
aconteceu, mas não sabemos de qual festa se tratava.
• Quando o povo vinha de todas as direções para essa festa, poderiam entrar por
qualquer das portas, mas por essa porta entravam especialmente as pessoas que
eram enfermas ou que tinham um familiar enfermo por ali era reconhecidamente um
lugar de cura.
• Jesus também poderia ter simplesmente entrado na cidade por qualquer outra porta,
porém ela tinha bons motivos para estar ali:
1º) Porque por ali eram introduzidas as ovelhas destinadas para o sacrifício do Templo.
Jesus é Cordeiro de Deus, embora tenha sido morto fora da cidade.
2º) Ele simbolizava como o Tanque de Betesda, a própria manifestação da misericórdia de
Deus ao homem.
3º) Porque Ele mesmo identificou-se como a Porta das Ovelhas. Em João 10.7 Ele diz isso
literalmente.
• Para os Judeus que ouviam essas palavras de Jesus, não havia como deixar de fazer
uma relação com o que havia afinal nessa porta: Aquelas pessoas que estavam ali,
junto ao Poço de Betesda não eram livres para sair e entrar como Ele diz no verso 9.
Muitas das pessoas que entravam pela Porta das Ovelhas ainda estavam presas às
suas enfermidades.
• Quando Jesus naquele dia entrou ali, foi exatamente esse homem que chamou sua
atenção. A grande maioria das pessoas que ali estavam, ou ainda podiam mover-se
para as águas purificadores, ou tinham alguém por si, mas esse homem estava
totalmente amarrado em sua enfermidade. Ele mesmo não podia movimentar-se e
além disso não tinham ninguém por ele.
Logo Jesus percebeu que era alguém que estava ali há muito tempo. A multidão que estava
ali não estava ali sempre, mas certamente aquele homem havia feito daquele lugar a Sua
casa. E, para Ele, a entrada de Jesus pela porta das Ovelhas, significou literalmente a Casa
da Misericórdia.
• Quero através desse fato ilustrar algo simples e trazer uma mensagem bem objetiva:
•

A cidade de Jerusalém representa o mundo em que nos movemos. Há muitas portas
que podemos entrar. Em qualquer lugar que formos há muitas portas e, em cada
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uma delas iremos encontrar pessoas diferentes, situações diferentes, necessidades
diferentes.
Numa casa, numa reunião social, num lugar de culto, nossa motivação determinará
em qual porta iremos entrar.
Mas, se nos identificamos com Jesus, iremos procurar entrar pela porta das ovelhas.
O que significa entrar pela porta das ovelhas? Significa atentar para aqueles que
estão sofrendo.
Às vezes, numa festa animada, onde aparentemente todos estão se divertindo, existe
um paralítico necessitando que alguém lhe pergunte: queres ser curado? Você pode
ser usado.
Normalmente buscamos nos relacionar com as pessoas em função de nossas
afinidades e não em função das necessidades delas.

ILUSTRAÇÃO:
Quando assumi o ministério em Gramado. O presidente da Igreja aconselhou-me a não
dar muita “corda” para as velhas, por que elas tomariam todo o meu tempo, mas eu
decidi não ouvir aquele conselho, por que Jesus, em todo o seu ministério “entrou pela
porta das ovelhas”.
Não faltará na Igreja mais pessoas dispostas a fazer o mesmo?
CONCLUSÃO:
Nesta noite quero fazer um apelo que pode mudar sua vida e que pode determinar de
modo radical de nossa Igreja.
Quem está disposto a fazer da “Porta das Ovelhas” o seu estilo de vida?

Pr. Armando Paulo Castoldi
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