
Jesus nos Cura de Toda Cegueira 
 

Marcos 10.46-52 
 

46 Depois chegaram a Jericó. E, ao sair ele de Jericó com 
seus discípulos e uma grande multidão, estava sentado 
junto do caminho um mendigo cego, Bartimeu filho de 

Timeu.47 Este, quando ouviu que era Jesus, o nazareno, 
começou a clamar, dizendo: Jesus, Filho de Davi, tem 

compaixão de mim!48 E muitos o repreendiam, para que se 
calasse; mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem 

compaixão de mim.49 Parou, pois, Jesus e disse: Chamai-o. 
E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo; levanta-
te, ele te chama.50 Nisto, lançando de si a sua capa, de um 
salto se levantou e foi ter com Jesus.51 Perguntou ao cego: 
Que queres que te faça? Respondeu-lhe o cego: Mestre, que 

eu veja.52 Disse-lhe Jesus: Vai, a tua fé te salvou.  
E imediatamente recuperou a vista e passou a seguir a 

Jesus pelo caminho. 
 
 

João 9.1-41 
 

E passando Jesus, viu um homem cego de nascença.2 
Perguntaram-lhe os seus discípulos: Rabi, quem pecou, este 
ou seus pais, para que nascesse cego?3 Respondeu Jesus: 

Nem ele pecou nem seus pais; mas foi para que nele se 
manifestem as obras de Deus.4 Importa que façamos as 

obras daquele que me enviou, enquanto é dia; vem a noite, 
quando ninguém pode trabalhar.5 Enquanto estou no 

mundo, sou a luz do mundo.6 Dito isto, cuspiu no chão e 
com a saliva fez lodo, e untou com lodo os olhos do cego,7 e 

disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé (que significa 
Enviado). E ele foi, lavou-se, e voltou vendo.8 Então os 

vizinhos e aqueles que antes o tinham visto, quando 
mendigo, perguntavam: Não é este o mesmo que se sentava 

a mendigar?9 Uns diziam: É ele. E outros: Não é, mas se 
parece com ele. Ele dizia: Sou eu.10 Perguntaram-lhe, pois: 
Como se te abriram os olhos?11 Respondeu ele: O homem 
que se chama Jesus fez lodo, untou-me os olhos, e disse-

me: Vai a Siloé e lava-te. Fui, pois, lavei-me, e fiquei 
vendo.12 E perguntaram-lhe: Onde está ele? Respondeu: 

Não sei.13 Levaram aos fariseus o que fora cego.14 Ora, era 
sábado o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos.15 
Então os fariseus também se puseram a perguntar-lhe como 
recebera a vista. Respondeu-lhes ele: Pôs-me lodo sobre os 

olhos, lavei-me e vejo.16 Por isso alguns dos fariseus 
diziam: Este homem não é de Deus; pois não guarda o 



sábado. Diziam outros: Como pode um homem pecador 
fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles.17 Tornaram, 
pois, a perguntar ao cego: Que dizes tu a respeito dele, visto 

que te abriu os olhos? E ele respondeu: É profeta.18 Os 
judeus, porém, não acreditaram que ele tivesse sido cego e 
recebido a vista, enquanto não chamaram os pais do que 

fora curado,19 e lhes perguntaram: É este o vosso filho, que 
dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora?20 

Responderam seus pais: Sabemos que este é o nosso filho, 
e que nasceu cego;21 mas como agora vê, não sabemos; ou 
quem lhe abriu os olhos, nós não sabemos; perguntai a ele 

mesmo; tem idade; ele falará por si mesmo.22 Isso disseram 
seus pais, porque temiam os judeus, porquanto já tinham 
estes combinado que se alguém confessasse ser Jesus o 
Cristo, fosse expulso da sinagoga.23 Por isso é que seus 
pais disseram: Tem idade, perguntai-lho a ele mesmo.24 

Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego, 
e lhe disseram: Dá glória a Deus; nós sabemos que esse 

homem é pecador.25 Respondeu ele: Se é pecador, não sei; 
uma coisa sei: eu era cego, e agora vejo.26 Perguntaram-lhe 

pois: Que foi que te fez? Como te abriu os olhos?27 
Respondeu-lhes: Já vo-lo disse, e não atendestes; para que 
o quereis tornar a ouvir? Acaso também vós quereis tornar-

vos discípulos dele?28 Então o injuriaram, e disseram: 
Discípulo dele és tu; nós porém, somos discípulos de 

Moisés.29 Sabemos que Deus falou a Moisés; mas quanto a 
este, não sabemos donde é.30 Respondeu-lhes o homem: 

Nisto, pois, está a maravilha: não sabeis donde ele é, e 
entretanto ele me abriu os olhos;31 sabemos que Deus não 

ouve a pecadores; mas, se alguém for temente a Deus, e 
fizer a sua vontade, a esse ele ouve.32 Desde o princípio do 
mundo nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um 

cego de nascença.33 Se este não fosse de Deus, nada 
poderia fazer.34 Replicaram-lhe eles: Tu nasceste todo em 
pecados, e vens nos ensinar a nós? E expulsaram-no.35 

Soube Jesus que o haviam expulsado; e achando-o 
perguntou-lhe: Crês tu no Filho do homem?36 Respondeu 

ele: Quem é, senhor, para que nele creia?37 Disse-lhe Jesus: 
Já o viste, e é ele quem fala contigo.38 Disse o homem: 

Creio, Senhor! E o adorou.39 Prosseguiu então Jesus: Eu 
vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não vêem 
vejam, e os que vêem se tornem cegos.40 Alguns fariseus 
que ali estavam com ele, ouvindo isso, perguntaram-lhe: 

Porventura somos nós também cegos?41 Respondeu-lhes 
Jesus: Se fosseis cegos, não teríeis pecado; mas como 
agora dizeis: Nós vemos, permanece o vosso pecado. 

 
 



São duas histórias diferentes. Dois homens diferentes.  
 
Porém, ambos marcados pela mesma tragédia: a cegueira que os 
prendia numa situação de miséria, ao ponto de terem que pedir 
esmolas. 
 
Bartimeu era conhecido como “filho de Timeu”, ou seja, “filho da 
pobreza”. Além da pobreza, a situação de dependência, de 
limitações em situações corriqueiras na vida de qualquer pessoa, 
era a realidade desses homens. 

 
Porém, além de todos esses problemas, creio que havia um ainda 
maior que esses homens carregavam no coração: o sentimento de 
rejeição da parte de Deus.  
 
Na cultura da época, todos que nasciam com alguma limitação 
(aleijado, cego, mudo, surdo, paralítico) eram considerados 
amaldiçoados por Deus, por pecados de seus pais. E aqueles que 
ficavam com qualquer dessas limitações, tendo nascidos sãos, 
também eram considerados malditos, por terem cometido algum 
pecado grave. Daí a pergunta dos discípulos a Jesus: “Quem 
pecou ele ou seus pais? 
 
Algumas diferenças entre eles: 
 
 - Bartimeu, ficou cego por alguma infeliz circunstância da 
vida, já sabia o que era poder enxergar - O outro nascera 
cego, portanto nunca vira a luz do dia. 
 
Tem pessoas que nascem em condições favoráveis e 
desperdiçam, só dão valor quando perdem.  
 
Mas tem pessoas que nascem com pouquíssimas condições a seu 
favor, essas tem que conquistar suas vitórias com mais esforço 
que as primeiras. Temos que entender essa diferença. 
 
- A Bartimeu Jesus disse: “Vai, a tua fé te salvou”, dando 
entender que a sua cegueira era colheita de uma semeadura 
pecaminosa - Ao que nascera cego Jesus apenas disse: “Vai 
a Siloé e lava-te”. 
 
Tem pessoas que estão sofrendo por causa de pecados que 
semearam, terão que colher até o último fruto, a menos que o 
próprio Deus intervenha com misericórdia. 
 
Mas tem pessoas que estão passando por grandes dificuldades 
para servirem de testemunho do poder de Deus. 
 



- Bartimeu precisou gritar por Jesus - O cego de nascença, foi 
notado por Jesus e seus discípulos, sem que nada falasse. 
 
Os que desperdiçam as vantagens da vida, precisarão recorrer a 
Deus com um esforço maior, com lágrimas, com dor e com 
arrependimento. 
 
Os que são escolhidos para a glória de Deus, são vistos por Ele 
em todo o tempo. 
 
- Bartimeu foi curado e logo viu o rosto de Jesus e passou a 
segui-lo - O que nascera cego, foi procurado por Jesus após 
sua cura e só então pode conhecê-lo. 
 
A diferença entre o que pecou mas se arrependeu e o que não 
pecou mas mesmo assim precisou do milagre, muitas vezes está 
na forma de gratidão para com o Senhor. Uns por se sentirem 
muito devedores se entregam sem reservas, outros por se 
acharem justos ou injustiçados se reservam em algumas coisas. 
 
 
- Bartimeu foi curado com um simples toque de Jesus – O 
cego de nascença foi curado com um lodo de saliva e areia, 
aplicado nos olhos. 
 
Tem pessoas que recebem o milagre imediatamente, talvez 
porque creiam prontamente, outras precisam arrazoar um pouco 
mais até chegarem a crer realmente. 
 
O Tanque de Siloé ficava a uma distância aproximada de 800m da 
entrada do templo, o local em que Jesus passou o lodo nos olhos 
do cego. É possível que aquele homem precisasse passar por 
aquela água para crer e ser curado. 
 
- Bartimeu logo que foi curado, adorou ao Senhor e passou a 
segui-lo como discípulo – O cego de nascença teve que 
enfrentar muita pressão e desconfiança até poder adorar a 
Jesus como o Filho de Deus. 
 
O chamado para a obra de Deus nem sempre será igual para 
todos, mas o importante é que tanto um como o outro continuaram 
testemunhando e crendo em Jesus. 
 
- Bartimeu, aparentemente, não tinha mais família ou perdera 
o contato com ela – O cego de nascença ainda tinha seus 
pais. 
 
 



Apesar de todas essas diferenças, esses dois homens passaram a 
ter algo em comum além da antiga cegueira: ELES 
ENCONTRARAM O SENHOR JESUS, que os curou da cegueira 
física e da cegueira espiritual. 
 
Eles, primeiro ouviram a voz do Senhor, creram em seus corações 
e depois de curados procuraram vê-lo, adorá-lo e passaram a 
segui-lo. 
 
Algumas lições preciosas: 
 
1 - Jesus é poderoso para curar qualquer enfermidade. Seja 
hereditária ou adquirida. 
 
2 – Ninguém será desprezado pelo Senhor, seja os que o buscam 
desesperadamente ou os que são levados a Ele, mesmo contra a 
vontade. 
 
3 – A pior cegueira não é a física (ainda que seja cruel) e sim a 
espiritual, pois é causada pelas prisões do pecado. 
 
4 – A cegueira física, dependendo do caso, pode até ser curada 
pela medicina, porém, da cegueira espiritual, só Jesus pode curar. 
 
5 – A cegueira espiritual nos impede de: 

a) Entender a Palavra de Deus 
b) Enxergar as pessoas que realmente nos amam 
c) Sentir e reconhecer a bondade de Deus 
d) Escolher o caminho correto 
e) Servir aos nossos semelhantes 
 
A cegueira espiritual nos inutiliza para o Reino de Deus. 

 
Conclusão: 
 
1 João 1.5-9 
E esta é a mensagem que dele ouvimos, e vos anunciamos: 
que Deus é luz, e nele não há trevas nenhumas. 
6 Se dissermos que temos comunhão com ele, e andarmos 
nas trevas, mentimos, e não praticamos a verdade; 
7 mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos 
comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus seu Filho 
nos purifica de todo pecado. 
8 Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamo-
nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. 
9 Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para 
nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 
 



Deixa Jesus te curar hoje de toda e qualquer cegueira. 
  
Se for preciso, clama por Ele como Bartimeu clamou! 
Vença as barreiras, como Bartimeu venceu a multidão! 
 
Mas entregue seu coração ao Senhor Jesus e deixe Ele te encher 
com o Espírito Santo, o Espírito de luz e vida. 
 
 


