O TERCEIRO SINAL-MILAGRE
DIZ RESPEITO A NAÇÃO DE ISRAEL
(João 5)

Este sinal-milagre encontrado no capítulo cinco de João aconteceu quase um ano depois
da chegada de Yahshua em Caná da Galiléia,onde Ele operou o primeiro sinal.
O terceiro, o quinto, o sexto e o sétimo sinais são proféticamente relacionados a Israel. O
Senhor deve ter viajado uma distancia de mais de 148 kilometros com este propósito.
Chegando lá, Ele aproximou-se do enfermo e fez a pergunta, Queres ficar são?
Lemos neste capítulo que no meio a multidão de enfermos encontrados no tanque de
Betesda, esperando a agitação da água,encontrava-se ali um homem que por trinta e oito
anos, achava-se enfermo. (Versos 4,5). Depois de ter relatado sua situação, Yahshua lhe
disse, Levanta-te, toma a tua cama e anda.
Trinta e oito anos, a duração da sua enfermidade é de importancia em relação ao povo de
Israel encontrada emDeuteronomio 2:14, onde Moisés afirma os dias que eles
caminharam, desde Cades-Barneia até que passarem o ribeiro de Zerede, foram trinta e
oito anos.
Os trinta e oito anos vagueando pelo deserto constitui o castigo pelo pecado da
incredulidade quando o povo Israel rejeitara a reportagem dos espias enviados a espiar a
terra de Canaã. Esta moldura do tempo entre o período da enfermidade deste homem e do
tempo de Israel vagueando pelo deserto, nos faz fer que esse sinal-milagre tem um
significado positivo para a nação de Israel.
O Senhor Yahshua fizera dois contactos com esse enfermo de João capítulo cinco:No
primeiro contacto, Ele o curou e no segundo contacto Yahshua o advertiu nestes termos:
“Eis que já estás são; não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior”.
O primeiro contato, corresponde com a restauração da nação de Israel no ano de 1948,
quando israel alcançara a sua existencia na meia noite do dia quatorze para o dia quinze
de maio, marcando o aniversário da noite quando eles atravessaram o Mar Vermelho, ao
sair do Egito em 1639 B.C.
E quem não perceberia nas palavras de Yahshua,“ Eis que estás são; não peques mais
para que te não suceda alguma coisa pior”, ser nesta hora um aviso de grande solenidade
ao povo de Israel? Isto significa que o pecado maior de Israel foi o pecado da rejeição do
Messias: “Eu vim em nome de meu Pai, e não Me aceitais; se outro vier em seu próprio
nome, a esse aceitareis” (verso 43).
À luz de tudo isso ninguem ficaria surpreendido de ouvir que a cura desse homem do
capítulo cinco de João aconteceu no dia da expiação. Com a restauração física da nação
de Israel, não sigificou a expiação do seu pecado nem que ela estaria agora na posição de

comunhão com Deus. Ou Israel reconhece e aceita o sacrifício do Senhor Yahshua o
Messias, ou Israel permanecerá caída no maior pecado, o da rejeição do Filho de Deus o
Messias prometido. “Eis que estás são; não peques mais, para que te não suceda alguma
coisa pior”.
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Do livro A visão restaurada A.E. Ware

