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Comentário lição 09

O Objetivo deste comentário é contribuir para o preparo de sua aula, e apresentar um
subsídio a parte da revista, trazendo um conteúdo extra ao seu estudo. Que Deus nos ajude no
decorrer desta maravilhosa lição.

FATOS ANTECEDENTES

Os sinais se seguem, e agora algo con�itante para os fariseus aconteceu: Jesus cura um cego no
sábado. Contudo, antes de tratarmos do sinal propriamente dito, falaremos um pouco do
contexto em volto do texto. Jesus Cristo, como falamos no subsídio anterior, estava
realizando o seu ministério na Galileia. Ele não desejava ir para a Judeia por motivo dos
judeus tentarem mata-lo.

Certo momento, o Mestre foi interpolado por seus irmãos para que retornasse a Judeia, a �m
de que Jesus manifestasse ao mundo os seus feitos (Jo 7.4). Eles sugeriram isso pelo fato de
continuarem incrédulos quanto a missão e a pessoa de Cristo (Jo 7.5). Contudo, Jesus,
mesmo sabendo que ocorreria a festa dos Tabernáculos na Judeia, respondeu aos seus irmãos
que não subiria para lá, pois ainda não havia chegado o Seu tempo (Jo 7.6-9). Porém,
posteriormente Jesus seguiu em oculto para a Judeia.

Após ensinar no templo durante a festa dos Tabernáculos, uma grande dissensão surgiu após o
discurso de Jesus, ocorrendo con�itos até entre alguns maiorais do templo por defenderem a
Cristo e não terem o trazido para ser preso por aqueles que procuravam mata-lo. Jesus então
se retirou para o monte das Oliveiras e no dia seguinte retornou ao templo, ocasião essa que
durante a caminhada de Jesus dois grande milagres ocorreram: o perdão e o livramento da
morte de uma mulher adúltera e a cura de um cego de nascença.

A cura do cego de nascença destaca para nós alguns fatos importantes:
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1 – Jesus Cristo derrubou uma crença judaica de que o pecado dos pais pode re�etir em
enfermidade nos seus �lhos;

2 – A religiosidade farisaica, e a consequente cegueira de muitos que iam a sinagoga, �zeram
com que muitos ali desprezassem a maravilha do milagre acontecido, a �m de cumprir
rudimentos pesados demais de carregarem; e

3 – No momento em que a religiosidade tenta abafar o poder de Jesus Cristo na vida do
perdido, ela sufoca também a possibilidade de ser envolvida por milagres e maravilhas
concedidas por Ele. O cego foi curado �sicamente e, posteriormente, ao encontrar-se com
Jesus foi curado também espiritualmente, enquanto os fariseus, que acreditavam que eram os
guias espirituais do povo, continuavam cegos em seus pecados.

A CURA DO CEGO

Muitos judeus associavam sofrimento com pecado e criam que estes efeitos poderiam passar
de geração em geração […] Jesus, porém, dá uma resposta diferente. Embora a origem e causa
da condição possa estar oculta à humanidade, não está a Deus, que oferece outra resposta  […]
Jesus corrige a crença errônea dos discípulos de que toda doença grave ou calamidade é
resultado de algum pecado. Às vezes, a enfermidade realmente resulta dalgum pecado grave
(Jo 5.14), mas nem sempre. Noutros casos, a a�ição é permitida por causa de um propósito
divino, isto é, para demonstrar a misericórdia, o amor e o poder de Deus .

1

2

O cego de nascença recebeu a ação miraculosa de Cristo intervindo em sua enfermidade,
demonstrando mais uma vez aos que O seguiam que Ele é o Filho de Deus encarnado. A cura
do cego também representava uma novidade de vida para aquele homem, que agora podia
trabalhar e não necessitava �car mendigando, excluído por toda a sociedade.
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Outro ponto a se destacar é que esse milagre apresenta-nos uma grande verdade: a
humanidade cega em seus pecados estão enfermas precisando de uma cura espiritual, de
alguém que lhes abram a visão. O ser humano envolvido com o pecado não consegue
enxergar a sua condenação eterna, bem como é guiado pelos seus desejos por não ter acesso e
nem estar com os seus olhos abertos por Cristo.

Os seres humanos se identi�cam com o homem cego. Vimos com pecado, Jesus vem com luz
e justiça. Os discípulos enfocaram a causa (ou começo) de tal condição; Jesus enfoca o
propósito e a soberania de Deus […] Jesus como o Filho de Deus sempre existiu e sempre
esteve demarcado como o Redentor da humanidade caída. Deus anseia nos tomar em seus
seio como seus �lhos, e o único modo de realizar isso é através do sofrimento do seu Filho, a
graça oferecida através do seu amor incondicional por uma raça caída .1

A REAÇÃO DOS FARISEUS

Outro ponto a ser detalhado (embora já citado acima) é o fato dos fariseus �carem furiosos
com o ato de Cristo em libertar um homem de sua cegueira fazendo lodo no chão.
Infelizmente estavam presos demais em sua religiosidade, desprezando a alegria de um
homem que havia sido liberto de sua enfermidade.

O sábado judaico era um dia reservado para o sagrado descanso semanal. Mas os fariseus
tinham feito uma longa lista sobre o que podia ou não ser feito nesse dia. Fazer lodo e curar o
homem era considerado trabalho, portanto, era proibido. Talvez Jesus propositadamente
tenha feito o lodo, a �m de enfatizar o seu ensinamento a respeito do sábado: é correto cuidar
das necessidades dos outros mesmo que isto exija um esforço nosso no dia dedicado ao
descanso .3

Os fariseus logo que souberam o que havia ocorrido buscaram interrogar o homem curado,
ao ponto de duvidarem que ele havia sido cego em sua vida. O desejo deles era que aquele
homem desprezasse o feito de Cristo, retornando aos rudimentos da religião. Contudo, ele
com alegria adorava, uma resposta não aceitável para religiosos demais.
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Enquanto os fariseus conduziam as investigações e debatiam a respeito de Jesus, o povo era
curado e vidas transformadas. O ceticismo dos fariseus não se baseava na insu�ciência de
evidências sobre o Messias, mas no ciúme da popularidade de Jesus e em sua in�uência sobre o
povo […] o homem que havia sido cego ouviu as mesmas questões repetidas vezes. Ele não
sabia como ou por que havia sido curado, mas tinha certeza de que a sua vida milagrosamente
foi mudada, e ele não sentia medo de dizer a verdade .3

Esperando Jesus voltar hoje!

Dc. Antonio Vitor de Lima Borba
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EBD em Foco é uma plataforma de slides e cursos para professores da EBD que
querem ministrar uma aula de excelência e transformar a vida de seus alunos. Faça
agora seu cadastro e tenha acesso a um conteúdo exclusivo: slides das lições em
PowerPoint, subsídios em PDF, comentários das lições, cursos bíblicos e cursos de
educação cristã.
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