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SENTIR 
 
“Ensaio sobre a cegueira” é um dos livros mais conhecidos do aclamado 
escritor português, José Saramago. Nele, o autor narra a história de uma 
epidemia de cegueira que se espalha por uma cidade.  
Um diálogo registrado no livro diz:  
- “’Por que foi que cegámos?’ 
- ‘Não sei, talvez um dia se chegue a conhecer a razão.’  
- ‘Queres que te diga o que penso?’  
- ‘Diz.’ 
- ‘Penso que não cegámos, penso que estamos cegos. Cegos que veem. 
Cegos que, vendo, não veem.’” 
Estudiosos dizem que, na época em que Jesus andou entre nós, a 
enfermidade mais frequente era os problemas com a visão. Pelos menos 
40% da população sofria com isso. Se observarmos bem na Bíblia, a cura 
que Jesus mais realizou foi abrir os olhos dos cegos. E eu creio que até 
hoje esse é o milagre que Jesus mais realiza. Não fisicamente falando. 
Mas Jesus continua abrindo os olhos espirituais das pessoas para que 
elas possam ver a glória da sua salvação. 
 
APRENDER 
 
O texto de Marcos conta a história do cego Bartimeu, um homem 
marginalizado pela sociedade, como tantos deficientes hoje, que estava 
com sua vida parada, sem perspectivas, sem sonhos, sem projetos e 
sempre esperando que alguém o ajudasse. 
Mas algumas coisas no texto nos deixam ensinamentos sobre o que 
Bartimeu fez e sobre o que aconteceu para ele viver uma experiência 
transformadora.  

1. Bartimeu gritou por ajuda; 
2. Pediu a coisa certa 

Podem parecer coisas obvias, mas quantas e quantas vezes ficamos 
calados diante de situações em que precisamos ajuda? Ou quantas 
vezes desistimos de insistir? E você já percebeu que, quando alguém se 
dispõe a nos ajudar, ou até quando falamos com Deus sobre nossas 
necessidades, damos voltas e voltas para chegar a falar o que realmente 
precisamos? Precisamos avaliar nosso coração com sinceridade. 
Por isso, quero te fazer um convite: vamos começar a nossa reflexão na 
célula hoje sendo sinceros uns com os outros. De quem estamos mais 
perto: do cego Bartimeu, que estava à beira do caminho ou da multidão 
que pedia para ele ficar calado e parar de gritar? 
 
REFLETIR 
Você tem gritado por ajuda ou tem ficado já sem forças?  
 
Você ainda acredita em um milagre? Qual foi a experiência mais 
marcante que você viveu com Deus? 
 
Quantos Bartimeus existem ao nosso redor? O que temos feito para fazer 
com que seus gritos sejam ouvidos? 
 
Bartimeu não só recebeu, ele tornou-se uma testemunha. Seguiu Jesus 
pelo caminho. Você tem sido esse discípulo que segue o Mestre pelo 
caminho ou ainda falta tomar alguma atitude? O que temos feito com o 
muito que já recebemos de Deus em Cristo? 
 
O que você mais deseja hoje? O que quer que Jesus faça na sua vida ou 
na vida de algum dos seus familiares? 
 
APLICAR 
 
Quando as coisas parecem impossíveis como nessa história, a solução 
vem de cima. O Deus da graça torna o impossível em possível. Onde 
tudo está perdido, ele chega com cura e salvação. Lembre-se que não 
há nada impossível para ele, e não existe nada que Deus não possa 
fazer. Agindo o Senhor ninguém poderá impedir! Por isso, dediquem um 
tempo específico de oração uns pelos outros e pelos Bartimeus que 
foram mencionados ao longo do encontro. 
 
 
 


