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O Dia em que eu voltei a ver 
 

Marcos 10: 46-52 

 
Introdução: vamos começar essa meditação com uma pergunta provocante: “Existe alguma 
coisa em você que se Jesus tocar mudará completamente o rumo da sua vida?” Pois então, 
certa ocasião, na saída de Jericó, Jesus curou um cego que teve a sua vida completamente 
transformada depois que recuperou a visão. O texto diz que de cego mendigo, Bartimeu se 
tornou um discípulo de Jesus. Sobretudo, esse texto mostra que para o Senhor não existem 
situações irreversíveis.  

 
Façamos, então, algumas considerações sobre esse episódio: 

 
1. Apelou para a misericórdia divina – uma das sutilezas dessa passagem bíblica está 

no clamor de Bartimeu: “Filho de Davi, tem misericórdia de mim!”. Em primeiro lugar, 
entendemos que aquele cego vivia da misericórdia humana, da caridade de pessoas que 
ficavam com pena da sua deficiência e depositavam esmolas diante dele. Em outras palavras, 
podemos afirmar que o meio de vida de Bartimeu era a cegueira. 

 
As deficiências dos outros produzem na maioria das pessoas um choque. Quando vemos 
alguém agonizando nas calçadas das cidades, com feridas expostas, querendo nos sensibilizar 
com suas enfermidades, nosso coração se constrange. Muitas pessoas apelam para a 
misericórdia dos homens e não buscam a misericórdia divina. Elas preferem usar as suas 
deficiências na tentativa de alcançar algum benefício.  

 
Com Bartimeu foi diferente. Ele abriu mão da caridade humana e foi em busca da misericórdia 
daquele que poderia lhe proporcionar uma verdadeira transformação. É pertinente ressaltar 
que enquanto não abrimos mão da misericórdia dos homens, não provamos da misericórdia 
de Deus. Por isso, sabendo que Jesus de Nazaré tem poder para nos transformar totalmente, 
clamemos com confiança: “Filho de Davi, tem misericórdia de mim!”. 

 
2. Buscou a restituição – em segundo lugar, entendemos que esse milagre também foi uma 

restituição. Quando Jesus perguntou para Bartimeu o que é que ele queria, Bartimeu 
respondeu: “Mestre, que eu torne a ver”. Ou seja, Bartimeu não nasceu cego, ele perdeu a 
visão. Um dos sentimentos mais difíceis de serem processados pela alma é o da perda. Uma 
pessoa que um dia teve muitos bens e depois os perdeu, certamente reage diferentemente de 
outra pessoa que sempre teve pouca coisa e se habituou a viver daquela forma. 

 
Depois que temos a experiência de ter e somos privados daquilo que tivemos, um sentimento 
negativo toma conta da alma. Ao ouvir que Jesus de Nazaré estava passando por Jericó, 
Bartimeu creu que a sua restituição estava chegando. Da mesma forma, você que foi privado 
de algo, creia que Ele é poderoso para lhe restituir aquilo que lhe foi tirado. 

 
3. Abriu mão de paliativos – em terceiro lugar, fica claro que, ao ser curado, Bartimeu 

abriu mão de paliativos. Ele vivia da sua deficiência, a cegueira o levava a mendigar, o que lhe 
proporcionava o favor dos outros. Porém, uma vez curado, ele não poderia mais contar com a 
indulgência dos outros, mas teria que buscar outros meios para sobreviver. Lamentavelmente, 
muitas pessoas não querem uma verdadeira transformação, porque sabem que a cura as 
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levará a viver um novo estilo de vida. Elas preferem continuar com as suas deficiências, porque 
sabem que, depois da cura, elas serão desafiadas a viver uma nova vida. 

 
Não foi assim com Bartimeu, ele buscou uma mudança radical. A maior prova disso é que ao 
ser perguntado sobre o que ele queria que Jesus lhe fizesse, sem titubear ele responde: 
“Mestre, que eu torne a ver”. Ele deixou Jesus mexer no ponto vital. A sua cegueira era o que 
determinava a sua condição de vida, e foi nela que ele pediu para Jesus mexer. Tem muita 
gente que busca apenas as mudanças superficiais da vida. São pessoas que não permitem que 
Jesus mexa no cerne, elas não se entregam à verdadeira transformação. Entretanto, 
entendemos que a iniciativa tem que ser nossa, porque Deus não mexe em áreas que nós não 
permitimos.  

 
Conclusão: portanto, não tenha medo do que Deus quer fazer em você. Ele é poderoso para 
transformar totalmente a sua vida. Ele é capaz de restituí-lo em tudo o que você foi roubado e 
levá-lo a uma vida abundante. Não viva mais da misericórdia dos outros, alimente-se do amor 
e da misericórdia do Deus que nos ama. Deixe-o tocar na intimidade da sua alma, a fim de lhe 
proporcionar uma cura que mudará totalmente o rumo da sua vida. 

 
 


