
  

 

 

 

PERSPECTIVA E EXPECTATIVA! 
 

Hoje vamos ler a história bíblica que nos 

conta o relato sobre a “cura de um mendigo 

aleijado”; esta história está em Atos 3.1-10. 

(convide todos para ler juntos em suas bíblias). 

Na história lida podemos encontrar um 

problema e uma solução, porém o interessante é 

analisarmos que o aleijado de nascença teve uma 

expectativa e perspectiva, enquanto João e Pedro 

tiveram outra bem diferente. 

 

1ª) A perspectiva e expectativa do 

aleijado de nascença; 

No primeiro momento, o texto bíblico 

(referência) apresenta a perspectiva e expectativa 

do aleijado de nascença, pois o texto diz que ele 

era colocado todos os dias na porta do templo para 

pedir esmolas aos que entravam no templo. 

Logo, a perspectiva e expectativa desse 

homem e de seus próximos (os que o colocavam 

diariamente naquela porta) era a de que não havia 

uma solução maior e definitiva para o seu 

problema, ou seja, a sua cura, mas, tão somente, 

uma solução menor e paliativa, isto é, o saciar as 

necessidades financeiras que estavam sendo 

geradas pela impossibilidade daquele homem 

trabalhar, tendo em vista a sua deficiência. 

Aquele homem não estava focado em 

solucionar o seu problema principal, mas, sim, em 

solucionar um problema gerado pelo principal. 

Uma prova dessa perspectiva e expectativa é que, 

ao ver que Pedro e João iam entrar no templo, 

aquele homem pediu-lhes esmola e, após Pedro ter 

pedido para ele olhar para eles, ele atenciosamente 

olhou, esperando receber deles algum dinheiro. 

O aleijado da porta Formosa contava e se 

apoiava em piedade, recursos e poder de humanos 

e buscava uma solução parcial. 

 

 

 

 

2ª) A perspectiva e expectativa de 

Pedro e João; 

A segunda perspectiva e expectativa 

apresentada no texto bíblico pertence a Pedro e 

João. O texto diz que Pedro pediu para que o 

aleijado olhasse para eles e lhe disse: “Não tenho 

prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em 

nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande” (At 3.6). 

Observe que Pedro e João tiveram uma 

perspectiva e expectativa diferentes. 

O que eles viram? ao olharem para o 

mendigo aleijado, viram um homem que não 

precisava principalmente de uma esmola, mas, 

sim, de cura física. Ao olharem para si mesmos, 

viram que, como homens e ex-pescadores, não 

tinham recursos para dar àquele homem e ajudá-lo 

em seus problemas financeiros. Entretanto, como 

discípulos e apóstolos de Jesus Cristo, tinham 

acesso ao poder celestial para dar fim àquela 

situação de deficiência e pobreza que 

acompanhava aquele homem desde o seu 

nascimento. 

Com essa perspectiva e expectativa 

celestial, Pedro invoca o nome de Jesus e ordena a 

cura daquele aleijado. Pedro e João contavam e se 

apoiavam na misericórdia, recursos e poder de 

Deus e buscavam uma solução definitiva. 

 

CONCLUSÃO: Entenda que Pedro e 

João contaram com a ação divina para a solução 

definitiva do problema do mendigo aleijado, mas 

o fator humano não deixou de atuar no milagre 

ocorrido, pois Pedro, além de proclamar uma 

palavra de cura para o aleijado, lhe estendeu a 

mão para ajudá-lo a se levantar (v.7). 

A ação de Deus não elimina a ajuda 

humana. Certamente, devemos olhar para Deus e 

buscar dele a solução para os nossos problemas e 

lembrar que em muitas ocasiões Deus vai nos usar 

para operar seus milagres. 
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