
Dia 5 - poder pra curar

´

Como deve ser não poder enxergar os                
céus, a terra, as flores, as pessoas                     

e tudo o mais que Deus criou? 

^ ´

Essa é a história de Bartimeu, um cego que vivia em
uma cidade chamada Jericó (Mc. 10:46). Bartimeu
vivia todos os dias na escuridão, pois seus olhos não
podiam ver. Por causa de sua cegueira, ele não
conseguia trabalhar e por isso pedia esmolas nas ruas
para sobreviver. Certo dia, o cego percebeu que uma
multidão barulhenta se aproximava. Graças à sua
audição aguçada, ele ouviu alguém dizer que Jesus
estava passando por ali. Naquele momento, seu
coração acelerou e sua a respiração fiou ofegante. “É
minha chance!” – pensou. Ele então encheu os
pulmões, e com toda a sua força, começou a gritar
bem alto! Ele clamava: “Filho de Davi, tem compaixão
de mim!” Naquele momento, as pessoas que
estavam ao redor de Jesus começaram a ficar
incomodadas, e pediam que ele se calasse, afinal,
Bartimeu era só um mendigo cego e estava
atrapalhando. Ele, porém, não desistiu. Cheio de fé,
continuou gritando até que, finalmente, o Senhor
Jesus ouviu o seu clamor e pediu que o trouxessem
para perto. Bartimeu, antes desprezado pela
multidão, agora recebeu ajuda do povo para chegar
até o Mestre. Ao ficarem frente a frente, Jesus lhe

Milagres de Jesus (Aline Barros)-
-

Texto-base: 
Mc. 10:46-52
Lc. 18:35-43

Em várias partes do mundo, logo após o governo local
decretar o período de quarentena com o objetivo de
desacelerar a disseminação do vírus e garantir
a manutenção dos serviços de saúde, observou-se um
comportamento um tanto estranho por parte da
população. As pessoas, convencidas de que estávamos
entrando em uma espécie de apocalipse zumbi (!),
foram em disparada para os supermercados e
farmácias e compraram todo o estoque de alguns
insumos básicos como papel higiênico, macarrão e o
famoso... álcool gel! É verdade, a sensação de não
saber o que vai acontecer nos deixa inseguros, mas isso
não pode nos em relação a quem está ao
nosso redor. Muitos agiram pensando apenas na sua
própria necessidade, como se não estivessem
enxergando o próximo. Ignoraram que outras pessoas
também precisariam (talvez até mais) comprar esses
produtos e acabaram ficando sem. Algo parecido
aconteceu a um homem chamado Bartimeu. Você
conhece esta história?

^

Um estudo publicado em 2017 pela
faculdade de medicina da
Universidade de Boston, nos EUA,
comprovou que os cérebros de
pessoas com deficiência visual fazem

novas conexões para aumentar a sua capacidade de
audição, olfato, tato e até funções como memória e
linguagem.

Sem pestanejar, Jesus disse a Bartimeu: “Vá, a sua fé te curou.” Naquele
mesmo instante, os seus olhos se abriram e ele passou a ver! Imediatamente, ele começou a louvar a Deus e foi
seguido pela multidão que, impactada por aquele grande milagre, também começou a glorificar o nome do
Senhor. Que lindo foi o encontro entre Bartimeu e Jesus! Ali ele recebeu não apenas a cura física, mas foi também
salvo das trevas. Jesus é a luz do mundo e tem poder para nos curar e nos tirar da escuridão! Isso, porém, só é
possível, se tivermos, como o cego de Jericó, uma atitude de fé. Nestes dias de Covid-19, você sabe de alguém que
está doente? É hora de confiar em Deus e clamar por Sua ajuda! E podemos ainda ter uma atitude diferente da
multidão que seguia a Jesus. Eles tentaram calar Bartimeu – o cego físico – mas não perceberam que, embora
estivessem bem fisicamente, estavam cego espiritualmente. Eles foram incapazes de olhar para o próximo com
amor. Que não sejamos assim! Vamos olhar para o nosso irmão com compaixão, e que possamos ser instrumentos
nas mãos de Deus para abençoar e curar aqueles que estão ao nosso redor, ainda que não fisicamente! Podemos
começar agora mesmo! Que tal enviar orar e uma mensagem de amor para alguém que está sofrendo hoje?♥

perguntou: “O que você quer que eu te faça?” Sem pensar  
duas vezes,  o  cego  respondeu:  “Mestre,  eu quero enxergar!”

Filho de Davi (David 
Quinlan)



Versículo para 
memorizar

O Senhor se inclinou para mim e ouviu
o meu pedido de socorro.
(Salmos 40:1)

Como você imagina que tenha sido a vida do cego Bartimeu  
até o momento em que ele encontrou Jesus?

Você teria a mesma coragem que ele teve de gritar bem alto
no meio da multidão para chamar a atenção de Jesus?
Jesus perguntou ao cego de Jericó: “O que você quer que eu lhe          

faça?”. Se Jesus estivesse diante de você agora, e te fizesse a mesma 
pergunta, você saberia responder?  

O cego Bartimeu 
precisa abrir caminho 
no meio da multidão 
para chegar até Jesus. 
Você pode ajudá-lo?

O que o Espírito Santo ministrou aos nossos corações hoje? Vamos orar juntos? Esta é uma 
oportunidade que Deus nos dá de passar um tempo conversando com Ele. Que tal abrir o 
oração e falar  para Jesus a respeito dos milagres que você precisa que Ele faça na sua    
vida e na sua família ? Hoje é um bom dia para orarmos pela salvação de um amigo ou 
familiar, e clamar pela cura de alguém que nós amamos. Vamos abrir os nossos lábios 
e com fé orar ao Senhor! Vamos  interceder  pela  cura  da  nação e  pela  restauração 
dos doentes. Que possamos juntos clamar pelas Suas misericórdias sobre aqueles que 
estão sofrendo. Assim como o Senhor concedeu um milagre de cura  ao  cego  Bartimeu,
Ele também tem poder para agir nas nossas vidas e nas vidas das pessoas por quem  
oramos em nome de Jesus! Encha-se da mesma ousadia que tinha o cego de Jericó e ore com fé!

Todos nós enfrentamos dificuldades – maiores ou menores – em nossas vidas. 
Quando você está diante de um problema ou de uma situação difícil, você tem fé                               

para crer que Jesus pode operar um milagre? 


