Estudo 19 - Jesus cura o cego de Betsaida
Introdução:
 Leia Marcos 8:22-26.
 Betsaida era uma cidade localizada na margem noroeste do Mar da Galiléia.
 Era a cidade natal de Filipe, André e Pedro.
 Jesus tinha realizado muitos milagres em Corazin, Cafarnaum e Betsaida, porém,
não viu nessas cidades um arrependimento genuíno. Razão pela qual o Senhor
declarou que no dia juízo haverá mais rigor para essas cidades do que para Tiro e
Sidom – Lc 10:13-15.
 Se Tiro e Sidom tivessem visto os milagres que Jesus operou nessas três cidades,
elas teriam crido sem demora.
1. O Milagre de Jesus – Mc 8:22-26.
 Alguns dos moradores de Betsaida levaram um homem cego até Jesus para que
este o curasse.
 Jesus conduziu o homem cego para fora da cidade.
 Depois, o Senhor cuspiu nos olhos do cego e impôs-lhes as mãos. Em seguida
perguntou se ele estava enxergando alguma coisa.
 O homem levantou os olhos e respondeu que as pessoas pareciam como árvores
andando ao seu redor.
 Com certeza, isso revela que o homem não era um cego de nascença, pois se
lembrava das árvores no tempo em que ele ainda enxergava.
 Jesus prosseguiu colocando as mãos sobre os olhos do homem.
 Quando este abriu os olhos, sua vista foi restaurada e enxergava tudo com
clareza.
 Antes de ir embora, Jesus mandou-o ir direto para a sua casa; ele não deveria
voltar para Betsaida.
2. O que o milagre nos ensina sobre Jesus?
 Jesus realizou esse milagre fora da cidade de Betsaida. Quando o cego recuperou
a visão, Jesus o advertiu para não entrar na cidade. Essas duas atitudes tinham um
propósito. Jesus não iria realizar mais nenhum sinal miraculoso diante daqueles
que não conseguiam responder em fé aos seus milagres.
 Jesus realizou esse milagre com o objetivo de ilustrar uma lição sobre a fé para os
seus discípulos. Jesus não falhou na primeira vez que interagiu com o cego.
Também nada é falado sobre a falta de fé do homem cego. Porém, ao vermos o
contexto dessa narrativa, encontramos uma circunstância onde os discípulos
revelaram sua falta de fé. Leia Mc 8:14-21.
 Jesus havia multiplicado os pães e peixes e alimentado um multidão de 5 mil e
suas famílias.

 Os discípulos não apenas presenciaram como foram coadjuvantes neste milagre.
 Os fariseus vieram depois e pediam para Jesus lhes mostrasse um sinal dos céus.
Jesus se nega a atender ao pedido deles e vai com seus discípulos de barco rumo
em direção a Bestaida.
 Durante a travessia, os discípulos lembram que não haviam levado consigo pão.
 Jesus os adverte contra o fermento dos fariseus e de Herodes. O fermento
representava a corrupção que era capaz de contaminar as pessoas.
 Os discípulos não entenderam as palavras de Jesus e começaram a discutir entre
si, acreditavam que era pela falta de pão.
 Jesus censura os discípulos com várias perguntas:
 “Por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem
nem percebem? Seus corações estão endurecidos? Vocês têm olhos, mas não
vêem? Têm ouvidos, mas não ouvem? Não se lembram? Quando eu parti os cinco
pães para os cinco mil, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram?"
"Doze", responderam eles. "E quando eu parti os sete pães para os quatro mil,
quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram?" "Sete", responderam eles.
Ele lhes disse: "Vocês ainda não entendem?"
 Os discípulos de Jesus eram como o cego de Betsaida. Não estavam vendo
claramente quem Jesus era.
 Jesus os adverte porque apesar deles terem visto as duas multiplicações de pães e
peixes, ainda não criam que ele era capaz de suprir a necessidade deles.
 O milagre do cego foi feito em duas partes para revelar a condição dos discípulos,
que no momento não enxergavam, mas em breve teriam seus olhos abertos.
Conclusão
 Líder: Pergunte: O que você aprendeu sobre Jesus e o que ele pode fazer em sua
vida? (deixe as pessoas compartilharem).
 Da mesma forma que Jesus abriu os olhos do cego de Betsaida, ele pode abrir os
nossos olhos para as verdades a respeito da pessoa de Jesus Cristo.
 Por outro lado, a exemplo de Betsaida, aqueles que se recusam a responder em fé
aos milagres de Jesus, permanecerão cegos para as verdades de Deus.
 Já temos estudado muitos milagres de Jesus. O que você vê coisa?
 Oração

