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A cura de cego de nascença (Jo 9, 1-41) 

 

 Situando o texto 

 De acordo com o ensinamento oficial do Antigo Testamento, as doenças e as 

desgraças eram consideradas como castigo de Deus por causa do pecado. O fato 

de as pessoas nascerem com algum tipo de doença era atribuído ao pecado dos 

pais (Ex 20,5;34,7; Nm 14,18; Jo 9, 2.34). 

 No tempo de Jesus e das primeiras comunidades cristãs, essa crença 

continuava existindo através das leis dos fariseus e escribas que excluíam os pobres 

e os doentes. Conforme a Lei, interpretada pelos dirigentes da comunidade judaica, 

uma pessoa doente era pecadora, considerada impura (cf Mc 7, 14-30; 15,25-34) e 

sua participação na sociedade era limitada; por exemplo, não tinha acesso ao culto. 

Naquele tempo, havia grande número de pessoas às margem da sociedade, muitos 

viviam como mendigos. 

A.  (I-VII) a história do cego propriamente (cap. 9)  

I. O sinal como tal (Jesus, os discípulos, o cego) (9,1-7); 

II.  As diversas reações: os vizinhos (9,8-12);  

III. 1ª inquisição das autoridades (9,13-17); 

IV. 2ª inquisição das autoridades (9,18-23); 

V. 3ª inquisição das autoridades (9,24-34); 

VI. O reencontro de Jesus com o cego e a profissão de fé (9,35-38); 

VII. Os cegos que não querem ver: as autoridades (9,39-41). 
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Analise semântica  

 Homem cego- a cegueira tem sentido simbólico, a falta de luz deve-se à atração da 

treva (1,5). Este homem, portanto representa os que desde sempre viveram submetidos a 

opressão, sem ideia de que podiam sair dela, por não conhecerem outras alternativas. Não 

sabia que é a luz. Nem ele nem seus pais pecaram. Outros são culpados de sua cegueira 

(9,41). 

Eu sou a Luz do mundo- está metáfora define a sua missão de Messias por referência 

à missão libertadora como servo de Deus. Servo como luz das nações, que tem a missão de 

abrir os olhos aos cegos. 

Sábado- preceito/ dia do descanso na interpretação da Lei farisaica. Para Jesus não 

importa o dia festivo, não reconhece sua existência. A Lei aparece como vigorando para os 

fariseus e não para ele que continua trabalhando em favor do homem. “O seu amassar o 

barro” prolonga o sexto dia da primeira criação; Jesus continua criando o homem. 

Já é maior de idade, declaração com o temor que têm de ser expulsos da instituição 

judaica. Ainda que se achem oprimidos (medo), é seu único horizonte não poderão viver fora 

dela. A alegria natural pela cura do filho não se pode manifestar. Impera o medo.  

A maioridade significa, portanto, a capacidade de falar com liberdade, baseada na 

própria experiência (dar razão de si), indicando a segurança do homem feito, que não teme 

expressar-se pela nova sabedoria e liberdade que lhe comunicou o Espírito. 

Expulso da sinagoga, é consequência de reconhecer Jesus como Cristo (9,22). Ao ser 

expulso da sinagoga, o cego reconhece Jesus como Jesus como o Filho do Homem: Eu creio 

“eu credito, Senhor” (9,38). É somente após a aceitação e fidelidade das pessoas que Jesus se 

revela como o Messias (4, 26; 9,37).  O que fora cego, expulso da sinagoga como pecador, 

inimigo de Deus, ficou excluído das instituições religiosas (Sinagoga, templo), que 

monopolizam o culto a Deus. Em seu lugar encontra o novo santuário, Jesus o qual não se 

localiza em edifício, mas no Homem, porque consiste na prática do amor leal (4,23a).     

   

Atualização 
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O cego é uma figura representativa da comunidade joanina. As pessoas que 

começaram a enxergar aceitaram a proposta de Jesus. Começaram a viver de um jeito Novo. A 

Lei passou a ser vista e vivida em função da vida. 

A comunidade cristã tentou não criar divisões entre as pessoas e viver a solidariedade, 

que se manifesta através dos gestos de Jesus com o cego. Para os cristãos, a vida era maior 

que a Lei. Isso incomodou as autoridades judaicas e os cristão acabaram sendo expulsos da 

sinagoga.  De que cegueira precisamos nos libertar para sermos verdadeiramente comunidade 

de irmãos e irmãs?  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 


