
 

 

 

A cura do cego Bartimeu! (Marcos 10.46-52) 
 

Em nossa Palavra de hoje vamos conversar 

sobre um testemunho relatado em nossa Bíblia que é 

muito conhecido e com certeza pode nos trazer 

importantes ensinamentos e lições. Hoje seremos 

ministrados por um texto bíblico que nos apresenta a 

história de um cego que enfrentou certa oposição 

para alcançar a sua cura da parte de Jesus.  

Este testemunho tem em mais de um dos 

evangelhos, porém vamos ler juntos este texto bíblico 

em Marcos 10: 46-52. Sobre este texto Bíblico 

alguns fatores poderiam chamar a nossa atenção, tais 

como:  

• A atitude de Bartimeu – verifique que o 

texto bíblico diz que Jesus e seus discípulos 

chegaram a Jericó e que, quando estavam saindo da 

cidade, Bartimeu, um cego, estava sentado à beira do 

caminho, pedindo esmolas. Quando o cego ouviu 

dizer que Jesus estava passado por ali, pôs-se a gritar: 

“Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim!” 

(v.47).  

• A forma em que a multidão reagiu - a 

multidão que seguia Jesus reagiu com repreensão a 

Bartimeu, dizendo para ele ficar quieto (v.48).  

• A forma que Bartimeu respondeu - 

Bartimeu agiu com indiferença com aquela multidão, 

passando a gritar ainda mais: “Filho de Davi, tem 

misericórdia de mim!” (v.48).  

• A pergunta de Jesus fez a Bartimeu - 

diante dos gritos de Bartimeu, Jesus pediu que o 

chamassem e lhe perguntou: “O que você quer que eu 

lhe faça?” (v. 49 -51).  

Diante destes fatos que nos chama a atenção, 

vamos hoje mencionar quatro ensinamentos 

importantes que podemos extrair deste texto Bíblico 

para aplicarmos em nossas vidas: 

 

1º) Podemos sofrer oposição quando 

buscamos o nosso milagre: 

Observe que na busca pelo milagre, Bartimeu 

sofreu a oposição da multidão. E o mesmo pode 

acontecer em nossas vidas quando buscamos 

milagres para as nossas vidas. Por isso, temos que 

compreender que essa oposição tem por objetivo nos 

desanimar e parar, de modo que não recebamos o 

milagre e continuemos com a necessidade. Essa 

oposição pode ser encabeçada por Satanás.  

 

 

 

 

 

2º) Precisamos perseverar diante das 

oposições;  

Diante da repreensão da multidão, Bartimeu 

não se calou, mas gritou ainda mais (v.48). Ele 

perseverou frente à oposição. Esta mesma atitude é a 

que devemos ter se quisermos alcançar o nosso 

milagre.  

 

3º) Devemos ter ânimo e fé para buscar o 

milagre;  

Assim que Bartimeu foi informado de que 

Jesus o estava chamando, de acordo com o texto 

bíblico, lançou sua capa para o lado, de um salto pôs-

se em pé e dirigiu-se a Jesus (v.50).  

Assim, observamos que na busca pela cura de 

sua cegueira, Bartimeu demonstrou ânimo e fé, pois 

teve uma atitude positiva e não ficou murmurando.  

 

4º) Devemos ser objetivos e claros em 

nossos pedidos;  

Ao se encontrar com Bartimeu, Jesus lhe 

perguntou: “O que você quer que eu lhe faça?” 

(v.51). Ao que Bartimeu respondeu: “Mestre, eu 

quero ver” (v.51).  

Diante da pergunta de Jesus, Bartimeu não 

ficou ofendido, irritado, desapontado, ou falou 

qualquer coisa. Ele disse objetiva e diretamente o que 

queria. E o recebeu. Da mesma forma, na busca pelo 

milagre, devemos ser objetivos, diretos e honestos em 

nossos pedidos a Deus, ou seja, assertivos.  

 

Conclusão: Hoje para finalizar esta e 

considerando as 4 lições que falamos acima, 

podemos fazer uma pergunta de reflexão para as 

nossas vidas: o que precisamos mudar em nossa 

busca pelo milagre? A palavra de hoje nos falou de 

perseverança, ânimo, fé e assertividade em nossa 

busca pelos milagres de Jesus. 

SEMANA 02 À 08 DE 

MARÇO DE 2020! 

Se você confessar com a sua boca que Jesus é 

Senhor e crer em seu coração que Deus o 

ressuscitou dentre os mortos, será salvo. 

Romanos 10:9 


