Estudo 23 - Jesus Cura o Cego Bartimeu
Introdução:
 Leia Marcos 10:46-52. Esse relato também encontra-se em Mt 20:29-34 e Lc
18:35-43.
 Ao ler o relato desse milagre nos três evangelhos, encontramos algumas
diferenças:
 Mateus relata que dois homens cegos foram curados por Jesus, enquanto que
Marcos e Lucas só falam de um.
 Mateus relata que esse milagre aconteceu quando Jesus estava saindo de Jericó,
enquanto que Lucas e Marcos afirmam que Jesus estava chegando à cidade.
 Como entender essas diferenças?
 Dois cegos ou um? Não há erro no relato e não são dois eventos distintos. A
explicação é bem simples: onde há duas pessoas sempre há uma! Jesus curou dois
homens, porém, Marcos e Lucas destacaram apenas a história de um deles. A
menção de um deles, não nega a existência do outro. Por que? Provavelmente por
o cego Bartimeu foi o mais atuante na busca de sua cura.
 Saindo ou entrando em Jericó? Jericó é uma das cidades mais antigas do mundo.
Quando os israelitas entraram em Canaã, Deus mandou que Jericó fosse
destruída. Deus também fez uma advertência para que a cidade nunca mais fosse
reconstruída. Muitos anos depois, o rei Herodes, o Grande, construiu um palácio
de verão perto das ruínas da antiga Jericó e uma nova Jericó foi edificada a
distância de 1,5 quilômetro da antiga. A nova Jericó tornou-se no centro romano
administrativo da região. Ali os publicanos (cobradores de impostos) viviam com
luxo. Muitos pedintes assentavam-se ao longo do caminho entre as duas cidades
em busca de esmolas.
 Mateus e Marcos relatam que o milagre aconteceu na saída da antiga Jericó,
enquanto que Lucas afirma que o milagre aconteceu quando Jesus estava
entrando na nova Jericó.
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O milagre de Jesus – Mc 10:46-52.
Um dos muitos pedintes chamava-se Bartimeu.
Bartimeu = filho de Timeu.
Ele e outro cego ouviram as pessoas dizendo que Jesus estava a caminho de
Jerusalém para a festa da Páscoa.
 O nome de Jesus de Nazaré já era bem conhecido, a fama dos seus milagres e
ensinos tinham se espalhado por toda a Judéia.
 E por essa razão, Bartimeu, clamou em alta voz: “Jesus, Filho de Davi, tem
misericórdia de mim!”
 Bartimeu não parava de gritar, embora as pessoas ao seu lado dissessem para que
ele se calasse.

 Bartimeu não se abalou e gritava ainda mais: “Jesus, Filho de Davi, tem
misericórdia de mim!”
 Filho de Davi – um título messiânico – Is 11:1-3; Jr 23:5-6; Ez 34:23-24; Is 9:7 e Sl
72. Bartimeu reconhecia que Jesus era o Messias prometido nas escrituras.
 Jesus ouviu seus gritos e pediu para que as pessoas o trouxessem até sua
presença. As pessoas disseram a Bartimeu: “Ânimo! Levante-se! Ele o está
chamando.”
 Bartimeu respondeu de imediato, tirou sua capa, ficou em pé num salto e dirigiuse a Jesus.
 Jesus perguntou: “O que você quer que eu faça por você?”
 Bartimeu respondeu: “Mestre, eu quero ver!”
 Jesus tocou nos olhos dos dois cegos e disse a Bartimeu: “Vá a sua fé o curou”.
Bartimeu foi curado fisicamente e espiritualmente.
 Como demonstração de sua gratidão, Bartimeu seguiu Jesus pelo caminho.
 O que o milagre nos ensina sobre Jesus?
 Jesus ouve o clamor das pessoas que clamam por misericórdia. Os dois cegos não
tinham nada a oferecer a Jesus. Misericórdia é pedir para que Deus não nos dê o
que merecemos. Os cegos sabiam que não mereciam o milagre.
 Bartimeu não desistiu de clamar a Jesus, mesmo quando todos ao seu redor o
repreendiam para que ficasse calado! Sua fé foi inabalável!
 Os cegos poderiam ter pedido qualquer coisa para Jesus, porém, eles não pediram
uma esmola como era de se esperar. Eles pediram para que Jesus os curasse
porque sabiam que Jesus era o Filho de Davi – o Messias prometido!
Conclusão
 Líder: Pergunte: O que você aprendeu sobre Jesus e o que ele pode fazer em sua
vida? (deixe as pessoas compartilharem).
 A fé de Bartimeu o curou. A fé em Jesus Cristo como Filho de Deus! A verdadeira
fé em Jesus Cristo não só nos conduz a ele, como também nos capacita a segui-lo.
 Muitas pessoas reconhecem que precisam da ajuda de Deus e até buscam a
Jesus, mas não alcançam o que desejam. Será que não nos falta uma fé
verdadeira como a de Bartimeu?
 Você entende o significado de pedir por misericórdia? Você entende que tudo
depende da misericórdia do Senhor?
 Oração

