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Princípios da Migração 

Leia João 5:1-15 

 
1 Definição de migração 

Migração é mover-se de um local para outro. Migração espiritual envolve o movimento de 

uma posição espiritual ou local para estar na perfeita vontade de Deus. Uma nova posição ou 

local que agrada a Deus e atrai a seu favor. 

 

2 Qual festa estava sendo celebrada 

A maioria dos estudiosos da Bíblia concordam que a festa celebrada foi a Festa da Páscoa 

Judaica. 

 

3 Significado de Bethesda 

Casa da Misericórdia. 

 

4 Símbolos que indicam que uma igreja está sendo ilustrada 

Bethesda (Casa de Misericórdia), Tanque, Cinco Entradas ou Pórticos, Grande Multidão, 

Revolver a Água / Fique curado de qualquer doença e Portal das ovelhas. 

 

4.1 - Bethesda (Casa de Misericórdia) 

Casa é uma figura da Igreja. 

 

(ITimóteo 3:15) mas, se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na 

casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. 

 

4.2 - Tanque  

Esta casa tem água.  

ÁGUA é uma figura da Palavra de Deus. 

 

(Efésios 5:26) para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a 

palavra, 

 

4.3 - Cinco Entradas ou Pórticos 

Esta é uma figura do ministério quíntuplo (Efésios 4). 

 

(Efésios 4:11) E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para 

evangelistas, e outros para pastores e mestres, 

 

4.4 - Grande Multidão 

Esta é uma figura de uma Mega Igreja. 

 

(João 5:3) Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas: cegos, 

mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. 
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4.5 - Revolver a água / Fique curado de qualquer doença 

Esta é uma figura de uma igreja com manifestações. 

(João 5:4) De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O 

primeiro que entrasse no tanque, depois de agitada as águas, era curado de qualquer 

doença que tivesse. 

 

4.6 - Portal das Ovelhas 

Esta é uma figura de Jesus. Essa igreja tinha Jesus. Qualquer pessoa sentada nesta igreja 

poderia ver Jesus. 

 

(João 10:7) Então Jesus afirmou de novo: "Digo-lhes a verdade: Eu sou a porta das 

ovelhas. 

 

5 Pistas que indicam que esta é uma igreja imprecisa. 

Imprecisão / inexatidão  

 

5.1 - "PELA PORTA DAS OVELHAS" 

Agora a porta das ovelhas é Jesus. Esta igreja era por Jesus, e não em Jesus. A legítima 

posição bíblica é que o crente esteja em Cristo.  

A posição "Nele" denota um compromisso genuíno com Cristo. 

 

(2Coríntios 5:17) Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas 

antigas já passaram; eis que surgiram coisas novas! 

 

(IPedro 5:14) Saúdem uns aos outros com beijo de santo amor. Paz a todos vocês que 

estão em Cristo. 

 

5.2 - Tanque – Água estagnada 

A água é uma figura da Palavra de Deus. Uma igreja precisa ter um RIO (Cheia do Espírito), 

não um tanque que é uma figura da Palavra sem Espírito. 

 

(2Coríntios 3:6) Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não 

da letra, mas do Espírito; pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. 

 

5.3 - Pessoas impotentes 

Esta "mega-igreja" está cheia de cegos, coxos e paralíticos - crentes disfuncionais. Na 

verdade, quando o anjo movia a água, o homem cego não podia ver, o homem coxo podia ver, 

porém não podia andar até o tanque e o paralítico não podia nem mesmo mancar ou rastejar 

até o tanque. A única pessoa que podia entrar no tanque era alguém que estava bem. Assim, 

seria mais apropriado ser chamada casa de tortura. Se Deus fosse mover nessa igreja, o cego 

não veria o mover de Deus, o coxo não caminharia no mover de Deus e o homem paralítico 

nem mesmo se arrastaria no mover de Deus. 
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5.4 - Manifestação angelical 

Esta era uma casa de manifestação angelical, não manifestação do Espírito Santo. 

 

5.5 - Enfermidade por 38 anos (vs5) 

38 representa uma posição imprecisa e errante. 

 

(Deuteronômio 2:14) Passaram-se trinta e oito anos entre a época em que partimos 

de Cades-Barnéia, até quando atravessamos o vale de Zerede, até que pereceu do 

acampamento toda aquela geração de homens de guerra, conforme o Senhor lhes 

havia jurado. 

 

5.6 - Naquela condição a um longo tempo (vs6) 

Uma posição imprecisa por um longo tempo. Isto representa uma posição tradicional, uma 

longa espera, adaptação a uma posição incorreta. 

 

5.7 - Você quer ser curado? (vs6) 

Uma posição tradicional pode tornar-se tão confortável em sua anormalidade, que as pessoas 

podem não querer ser curadas. 

 

5.8 - Senhor (vs7) 

Uma casa errada não reconhece a visitação de Jesus - o chama de senhor (no sentido 

denotativo) ao invés de Senhor no sentido de Mestre. 

 

5.9 - Não tenho ninguém (vs7) 

Em uma casa inexata ninguém está no comando - quando ninguém está no comando você será 

sempre ultrapassado. Jesus não foi movido de compaixão, apesar do sofrimento da multidão 

em Bethesda. 

 

6 Três aplicações feitas a partir das palavras de Jesus em João 5:8 

 

6.1 - Levante-se 

Mude a sua posição. Este é um movimento de um impotente, disfuncional, paralisado, 

religioso para uma posição funcional. 

 

6.2 - Pegue seu leito  

Desconexão, não deixa nenhum motivo para voltar. 

 

6.3 - Ande 

Mude a sua localização (migração). 

 

7 Características de um espírito de religiosidade manifestadas nos judeus (João 5:10-12) 

Os judeus estavam mais preocupados com a lei do que com a cura. Eles não perguntaram a ele 

quem era o homem que o curou. Ao invés disso, perguntaram: "quem mandou você pegar seu 
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leito e andar". Eles estavam muito preocupados com a sua migração de estado para 

reconhecer que ele foi curado. 

 

7.1 - O espírito religioso tem um foco legalista. 

7.2 - O espírito religioso perde o milagre, porque tem um foco legalista. 

7.3 - O espírito religioso vai-se quando a migração ocorre. 

 

8 O homem impotente migrou com precisão 

 

(João 5:14) Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: "Olhe, você está 

curado. Não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça". 

 

A porta das ovelhas era a única porta legítima para o templo. 

O homem deixou a sua posição no tanque, atravessou a porta das ovelhas, entrou para o 

templo. Ele estava paralisado por 38 anos. Ele poderia ter celebrado sua cura em qualquer 

lugar que escolhesse. Ele voluntariamente foi ao templo demonstrando sua paixão por Deus. 

O movimento da casa para o templo representa migração precisa. 

 

Pessoas de paixão estão no templo: 

 

ANA  

(Lucas 2:36-37) Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era muito 

idosa; havia vivido com seu marido sete anos depois de se casar e então permanecera 

viúva até a idade de oitenta e quatro anos. Nunca deixava o templo: adorava a Deus 

jejuando e orando dia e noite. 

 

SIMEÃO  

(Lucas 2:26-32) Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver 

o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o 

menino Jesus para lhe fazer conforme requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos 

braços e louvou a Deus, dizendo: "Ó Soberano, como prometeste, agora podes despedir 

em paz o teu servo. Pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de 

todos os povos: luz para revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo". 

 

JESUS 

 

(Lucas 2:46) Depois de três dias o encontraram no templo, sentado entre os mestres, 

ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. 

 

Negócios do Pai são no templo 

(Habacuque 2:20) Mas o Senhor está em seu santo templo; diante dele fique em silêncio 

toda a terra" 
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9 Relação entre o homem impotente e a festa da páscoa judaica 

A Festa da Páscoa Judaica celebra a libertação de Israel do Egito. Israel migrou do Egito. De 

certa forma eles celebravam a migração. A Migração do homem impotente é de certa forma a 

celebração da Páscoa Judaica na sua própria vida. 

 

10 Locais INEXATOS e LOCAIS EXATOS com o apoio das escrituras 

10.1 - Isolamento 

10.2 - Dádivas 

10.3 - Vagueamento (Falta de foco) 

10.4 - Manifestação 

10.5 - Doutrina abstrata 

10.6 - Tradição 

10.7 - Escapismo 

10.8 - Dependência 

10.9 - Local 

10.10 - Entrada 

10.11 - Espectador 

10.12 - Novo nascimento 

 

MIGRAÇÃO EXATA 

 

10.1 - Do isolamento ao relacionamento/rede 

 

(Hebreus 10:25) Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de 

alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês vêem que se 

aproxima o Dia. 

 

10.2 - Dos dons àquele que dá os dons 

 

Este é um movimento de uma visão focada nos dons para uma igreja focada em Cristo. Da 

cura para Àquele que cura. 

 

(Filipenses 3:8) Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a 

suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa 

perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo 

 

(Hebreus 12:2) tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, 

pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e 

assentou-se à direita do trono de Deus. 

 

10.3 - De somente pensar para estabelecer 

Esta é a migração de estabilidade.  

 

10.3.1 - Estabilidade na Fé 

 

(Colossenses 2:7) enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, 

transbordando de gratidão. 
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(ITessalonisences 3:2-4) e, assim, enviamos Timóteo, nosso irmão e cooperador de 

Deus no evangelho de Cristo, para fortalecê-los e dar-lhes ânimo na fé, para que 

ninguém seja abalado por essas tribulações. Vocês sabem muito bem que fomos 

designados para isso. Quando estávamos com vocês, já lhes dizíamos que seríamos 

perseguidos, o que realmente aconteceu, como vocês sabem. 

 

(Romanos 1:11) Anseio vê-los, a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual, 

para fortalecê-los, 

 

10.3.2 - Estabilidade na doutrina 

 

(Hebreus 13:9) Não se deixem levar pelos diversos ensinos estranhos. É bom que o 

nosso coração seja fortalecido pela graça, e não por alimentos cerimoniais, os quais 

não têm valor para aqueles que os comem. 

 

10.3.3 - Estabilidade na verdade presente 

 

(2Pedro 1:12) Por isso, sempre terei o cuidado de lembrar-lhes estas coisas, se bem 

que vocês já as sabem e estão solidamente firmados na verdade que receberam. 

 

10.3.4 - Estabilidade no amor 

 

(Efésios 3:17-19) para que Cristo habite em seus corações mediante a fé; e oro para 

que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os 

santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer 

o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda 

a plenitude de Deus. 

 

10.4 – Da manifestação para a voz de Deus 

Toda manifestação é acompanhada pela voz de Deus. A Manifestação nos direciona para a 

voz de Deus.  

 

É totalmente impreciso se concentrar na manifestação e ignorar a voz. 

 

10.4.1 - A manifestação do trono foi seguida pela voz de Deus 

  

(Isaías 6 :1- 4) No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num 

trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam 

serafins; cada um deles tinha seis asas: com duas cobriam o rosto, com duas cobriam 

os pés, e com duas voavam. E proclamavam uns aos outros: "Santo, santo, santo é o 

Senhor dos Exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória". Ao som das suas vozes 

os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. 

 

(Isaías 6 :8) Então ouvi a voz do Senhor, conclamando: "Quem enviarei? Quem irá 

por nós? " E eu respondi: "Eis-me aqui. Envia-me! " 
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10.4.2 - (Genesis 1:2 - 3) 

(Genesis 1:2 - 3) Era a terra sem forma e vazia; trevas cobriam a face do abismo, e o 

Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: "Haja luz", e houve 

luz. 

 

10.4.3 - (Mateus  3:16 - 17)  

 

(Mateus 3:16 - 17) Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento os 

céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre 

ele. Então uma voz dos céus disse: "Este é o meu Filho amado, em quem me agrado". 

 

10.4.4 - (Atos 9:3-4)  

 

(Atos 9:3 - 4) Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou 

ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: 

"Saulo, Saulo, por que você me persegue?" 

 

10.5 - Da doutrina abstrata para experiência dinâmica 

 

Verdade posicional deve tornar-se verdade prática. Doutrina deve tornar-se estilo de vida. 

 

(2Coríntios 3:2) Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, 

conhecida e lida por todos. 

 

(2Timóteo 3:10) Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o 

meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, 

 

10.6 - Das tradições para exatidão bíblica 

O Espírito e a Palavra devem concordar. 

 

(Marcos 7:13) Assim vocês anulam a palavra de Deus, por meio da tradição que 

vocês mesmos transmitiram. E fazem muitas coisas como essa". 

 

(2Timóteo 3:16) Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a 

repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, 

 

10.7 – De escapando para ocupando 

Nossa realeza manifesta-se por uma mentalidade de ocupação. 

 

(Lucas 19:13) Então, chamou dez dos seus servos e lhes deu dez minas. Disse ele: 

‘Façam esse dinheiro render até à minha volta’. 

 

(IPedro 2:9) Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo 

exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas 

para a sua maravilhosa luz. 
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(Efésios 1:22-23) Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou 

como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele 

que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. 

 

(Deuteronômio 28:13) O Senhor fará de vocês a cabeça das nações, e não a cauda. Se 

obedecerem aos mandamentos do Senhor, do seu Deus, que hoje lhes dou e os 

seguirem cuidadosamente, vocês estarão sempre por cima, nunca por baixo. 

 

10.8 - Da dependência para autonomia 

Em última análise, a nossa dependência deve estar em Cristo. 

 

(Efésios 6:11) Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as 

ciladas do diabo, 

 

Este é um nível de estatura pessoal que libera uma pessoa do vício de liderança. 

 

(Hebreus 4:16) Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a 

confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no 

momento da necessidade. 

 

(1Timóteo 2:5) Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens: o 

homem Cristo Jesus, 

 

10.9 - De local para global 

 

(Atos 1:8) Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão 

minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da 

terra". 

 

(Mateus 28:19) Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em 

nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, 

 

10.10 - Da entrada para a finalidade 

 

Esta é uma migração de uma experiência de salvação para uma posição funcional do 

ministério no Corpo de Cristo. 

 

(Atos 20:24) Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum 

para mim mesmo, se tão-somente puder terminar a corrida e completar o ministério 

que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do evangelho da graça de Deus. 

 

(2Timóteo 4:7) Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. 

 

10.11 - De espectador para participante 

 

Essa é a migração de um cristianismo baseado em audiência para um ministério funcional 

como lemos a cima. 
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10.12 - Do novo nascimento para perfeição 

 

(Hebreus 6:1) Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e 

avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do 

arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, 

 

11 Impedimentos para a Migração 

 

11.1 - Mentalidades Danificadas 

Estas são fortalezas espirituais que exaltam a si mesmo acima do conhecimento de Deus. 

 

(2Coríntios 10:5) Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o 

conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento, para torná-lo obediente a 

Cristo. 

 

Exemplos:  

- Mentalidade Supersticiosa 

- Mentalidade Tradicional  

- Mentalidade Sentimental 

- Ilogismo 

 

11.2 - Companhia errada 

As associações imorais de Salomão o impediram de se mover para os propósitos de Deus. 

 

(IReis 11:1-5) O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do 

faraó. Eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e hititas. Elas eram das 

nações sobre as quais o Senhor tinha dito aos israelitas: "Vocês não poderão tomar 

mulheres dentre essas nações, porque elas os farão desviar-se para seguir os seus 

deuses". No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas. Casou com setecentas 

princesas e trezentas concubinas, e as suas mulheres o levaram a desviar-se. À 

medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para 

outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, 

como fora o coração do seu pai Davi. Ele seguiu os postes sagrados, a deusa dos 

sidônios, e Moloque, o repugnante deus dos amonitas. 

 

11.3 - Ausência de Fé 

A fé destrói o medo. Isso permite ao cristão correr riscos. Em Marcos 10:50-52, Bartimeu 

moveu-se da cegueira para a vista curada numa clara demonstração de risco, pondo de lado 

sua capa (sua forma de vida dependia desse ítem de vestuário porque isso validava ou 

demonstrava sua incapacidade). Uma ausência de fé impedirá o crente de correr o risco na 

Migração. 

 

11.5 - Rebelião 

 

Isso é plena desobediência à palavra de Deus - por exemplo, Jonas. 
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11.6 - Carne (Carnalidade) 

 

Os israelitas não conseguiram migrar para a terra prometida por causa de obras da carne. 

 

(1Coríntios 10:5-11) Contudo, Deus não se agradou da maioria deles; por isso os 

seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplos 

para nós, para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram. Não sejam 

idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito: "O povo se assentou para 

comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra". Não pratiquemos imoralidade, 

como alguns deles fizeram - e num só dia morreram vinte e três mil. Não devemos pôr 

o Senhor à prova, como alguns deles fizeram - e foram mortos por serpentes. E não se 

queixem, como alguns deles se queixaram - e foram mortos pelo anjo destruidor. 

Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência 

para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. 

 

11.7 - Ignorância 

A ignorância e o medo levam à idolatria. Espírito de Medo. Os dez espias temeram os 

gigantes na terra prometida. Isso inibiu a sua migração. 

 

(Oséias 4:6) Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. "Uma vez que vocês 

rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes; uma vez que 

vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. 

 

(2Reis 17:32-33) Eles adoravam o Senhor, mas também nomeavam qualquer pessoa 

para lhes servir como sacerdote nos altares idólatras. Adoravam o Senhor, mas 

também prestavam culto aos seus próprios deuses, conforme os costumes das nações 

de onde haviam sido trazidos. 

 

11.8 - Conforto e segurança material 

 

Conforto pessoal, segurança e satisfação escondem/impedem a necessidade de progresso, o 

“espírito de controle”. A voz profética acelera a migração até o propósito central de Deus. O 

espírito de Jezabel é antagonista à voz profética. O tio Labão que operava sob um espírito 

Jezabel escondeu/impediu o progresso de Jacó. 

 

(Lucas 12:19) E direi a mim mesmo: Você tem grande quantidade de bens, 

armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se’. 

 

11.9 - Surdez espiritual 

 

Falta de sensibilidade para as coisas de Deus. 

 

(Mateus 13:13-16) Por essa razão eu lhes falo por parábolas: ‘Porque vendo, eles 

não vêem e, ouvindo, não ouvem nem entendem’. Neles se cumpre a profecia de 

Isaías: ‘Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão; ainda que 

estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou 

insensível; de má vontade ouviram com os seus ouvidos, e fecharam os seus olhos. Se 

assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o 
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coração e converter-se, e eu os curaria’. Mas, felizes são os olhos de vocês, porque 

vêem; e os ouvidos de vocês, porque ouvem. 

 

12. Dê exemplos de migração errada e suas consequências: 

13. Quais são os benefícios de uma migração exata? 

14. Quais são os requerimentos de uma migração exata? 

15. Delinear outras passagens pelas quais a migração pode ser demonstrada: 
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Anotações 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 


