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«Senhor, eu não tenho ninguém...» 

A Igreja comemora neste 
domingo o milagre que Jesus realizou 
com o paralítico. Daí o nome dado ao 3º 
Domingo depois da Páscoa. 
Evidentemente, este milagre situa-se 
antes da paixão, morte e ressurreição de 
Jesus. Independentemente de os eventos 
se situarem antes ou depois da 
ressurreição, todos as perícopes 
evangélicas que os narram e que são 
próprias do período entre a Páscoa e 

Pentecostes, mostram a relação direta entre o evento da ressurreição do Senhor e 
sua divindade. Assim, as perícopes evangélicas que recortam eventos anteriores à 
ressurreição – como este – evidenciam a condição divina e messiânica de Jesus 
através de certos «signos e sinais» que se relacionam de várias formas com o fato 
mesmo de sua ressurreição. 

É o caso do paralítico que esperava há 38 anos na piscina de «Bethzata» pelo 
milagre da sua cura. Enquanto uma multidão, padecendo das mais variadas doenças,  
esperava pela descida do anjo que movimentava a água – segundo a tradição – para 
mergulhar na piscina e obter a cura, Jesus passa pelo local, estando em Jerusalém 
para a festa de Pentecostes. O Evangelista nos indica que era uma grande multidão. 
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Alí se aglomeravam, certamente, enfermos e também aqueles que os 
acompanhavam e os ajudavam. Jesus fixa seu olhar no paralítico e dele se aproxima. 

E, por que fixa seu olhar nele, diante de tantos outros casos que também 
necessitavam da sua ajuda? 

Na verdade, Jesus, já conhecendo o caso, inicia com ele um diálogo de 
maneira abrupta e com uma pergunta que realmente chama a atenção: − queres ser 
curado? Qualquer um será capaz de dar-se conta da obviedade da exigência de Jesus; 
mas, por que então pergunta se isso parece, a princípio, tão evidente? No entanto, o 
enfermo não responde diretamente, talvez porque considere sobreentendida a 
obviedade da resposta e, assim, passa a explicar-lhe: «Senhor, não tenho ninguém 
que me coloque na piscina quando a água se move; até que eu chegue lá, outro se 
antecipa a mim a descer». A pergunta óbvia de Jesus insta a explicação do homem do 
por quê não pode ser curado: «Eu não tenho ninguém...» Jesus, mesmo obtendo 
uma resposta indireta, ordena que ele se levante da maca e ande. O enfermo fica 
imediatamente curado e se vai. Aquele era o dia do Sábado. 

«Senhor, eu não tenho ninguém...» - Seguramente chama a atenção de Jesus 
e lhe toca profundamente a solidão daquele homem.  Solidão e enfermidade: 
ambas são potencializadas quando coexistem; ambas se complementam de tal 
maneira a impedir qualquer modo de cura; ambas conspiram para que a vida de 
qualquer um se torne insuportável. O paralítico, porém, não perde a fé; pelo 
contrário, permanece próximo da piscina na esperança de que será curado; não 
se resigna; não se abate; não se deprime; não se deixa vencer pela adversidade; 
pelo contrário, se apega à sua esperança: tem certeza de que vai conseguir; não 
sabe como ou quando, ou quem vai ajudá-lo a se curar, mas está lá, sempre 
esperando, sempre pronto, sempre atento, sempre com ânimo, mesmo que ele 
«não tenha ninguém...». 

«Κύριε ἄνθρωπον οὐκ ἔχω...» Sim, é claro, convalescente, não tens ninguém que 
te ajude, não tens nenhum parente, ou amigo, ou talvez algum cireneu que se 
compadeça de ti e te ajude, e te facilite a cura; nem mesmo um daqueles que sofrem 
como tu compartilha a cura contigo; realmente não tens ninguém para ajudar-te; mas 
ainda assim não te rendes; tua fé não desvanece; tua vontade não cede; teu interior 
não se paralisa como tuas pernas: teu corpo imóvel não impede que tua alma se 
mantenha ativa por essa fé que move o próprio Deus a fixar seu olhar em ti. 

Porque a fé não só move montanhas, ela move o próprio Deus, atrai-O, 
chama-O, move-O e, finalmente, O solicita a realizar "signos e sinais". 
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Essa solidão infinita – como aquela fé, decisão e resistência – são as que 
chamam a atenção do Mestre que se comove e, ao mesmo tempo, se indigna por se 
defrontar uma vez mais com o egoísmo da raça humana. Por esta razão é que, dentre 
todos os enfermos, ele volta o seu olhar e fixa o paralítico; por isso é que começa 
com ele um diálogo; por isso é que o redime de seus pecados, liberta-o e o salva e, 
entretanto, o cura. 

Paralítico, não tens ninguém; 
ninguém que se compadeça de ti, ninguém 
que te ajude, ninguém que te veja; nem que 
tenha consideração por ti: tanta 
indiferença me desafia; tanto egoísmo me 
é revelado; tanta insensibilidade me deixa 
consternado. É verdade, não contas com 
ninguém; conte então comigo que sou 
misericordioso, que sou manso e humilde 
de coração: conte então com o próprio 
Deus que desceu do céu para te levantar do 
leito de enfermidade e mostrar a todos 
quanta é a tua fé e a tua determinação, e 
quanta é a minha filantropia. Nunca 
homem algum te desceu à piscina, agora 
Deus te tira do teu sofrimento e te dá a libertação de todos os pecados: esperavas por 
um homem e encontraste diante de ti o próprio Deus; buscavas cura e achaste 
salvação; querias caminhar e, por fim, correste para os braços de teu Mestre; esperavas 
por um banho nas águas e eu te batizei com o Espírito de Paráclito. 

A divindade do Teantropo irrompe na realidade cotidiana da cidade santa, 
prefigurando assim sua futura ressurreição, um Sábado, «levantando» o paralítico 
no meio da multidão – anonimamente – enquanto, instantaneamente, parece 
desaparecer em meio à indiferença de todos os presentes. Uma irrupção potente e 
criativa – paradoxalmente quase imperceptível – e que necessariamente altera a 
ordem natural e certamente transgride a ordem religiosa daqueles que acreditam 
ter poder sobre os desígnios divinos.  

Esse é o jeito de Deus agir. 

 

Cristo ressuscitou! 

Verdadeiramente ressuscitou! 
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