
A Cura de cego de nascença 



Palavra de Deus
Evangelho (João 9, 1-41)

1.Ao passar, Jesus viu um homem que era cego desde o
nascimento.

2.Seus discípulos perguntaram: Rabi, quem foi que

pecou, para ele nascer cego? Foi ele, ou foram seus

pais?

3.Jesus respondeu: Não foi ele que pecou, nem seus

pais, mas isso aconteceu para que as obras de Deus se

manifestem nele.



4.Nós temos que realizar, enquanto é dia, as obras daquele que

me enviou. Quando vier a noite, ninguém poderá trabalhar .

5.Enquanto estou no mundo, eu sou luz do mundo.

6.Tendo dito isso, Jesus cuspiu no chão, fez barro com a saliva e

passou o barro nos olhos do cego.

7.E disse: “Vá lavar-se na piscina de Siloé” (palavra que significa

“Enviado”). O cego foi, lavou-se, e voltou enxergando.



8.Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era

mendigo, diziam: “ não é ele que ficava sentado mendigando?”

9.Uns diziam: “É ele mesmo”. Outros, porém, diziam: “Não é ele, é

alguém parecido com ele”. No entanto, ele dizia: “ Sou eu mesmo”.

10.Então lhe perguntavam: “ Como se abriram seus olhos?

11. Ele respondeu: “O homem chamado Jesus fez barro, passou nos

meus olhos e me disse: Vá lavar-se em Siloé. Eu fui, me lavei, e

comecei a enxergar.



12. Perguntaram-lhe: “Onde ele está?” O homem disse: “Não sei”.

13. Então levaram aos fariseus aquele que antes era cego.

14. Era sábado o dia em Jesus fez barro e abriu os olhos do cego.

15. Então os fariseus também lhe perguntaram como é que tinha

começado a enxergar. Ele disse: “Colocou barro nos meus olhos,

eu me lavei, e estou enxergando”.



16. Então alguns fariseus diziam: “Esse homem não pode vir de

Deus; ele não guarda o sábado". Mas outros diziam: Como pode

um pecador realizar esses sinais?

17. E havia divisão entre eles. Disseram novamente a quem até

então fora cego. “O que diz você desse homem que abriu seus

olhos? Ele respondeu: É profeta.

18. Os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que

havia conseguido enxergar. Então chamaram os pais dele



19. e perguntaram dizendo-lhes: “Este é o filho de vocês, que vocês

dizem ter nascido cego?

20. Os pais dele responderam dizendo:“ Sabemos que ele é nosso

filho e que nasceu cego.

21. Mas como é que ele agora está vendo, ou quem abriu os olhos

dele, isso não sabemos. Perguntem a ele. Já é maior de idade e

pode falar sobre si mesmo”.

22. Os pais do cego disseram isso porque tinham medo dos judeus,

os quais haviam decidido que deveria ser considerado excluído da

sinagoga quem confessasse Jesus como o Cristo.



23. Foi por isso que os pais dele disseram: “Ele é maior de

idade; perguntem a ele”.

24. Então os judeus chamaram de novo o homem que tinha

sido cego e lhe disseram: “Dê glória a Deus. Nós sabemos

que esse homem é um pecador”.

25. Ele respondeu: “Se ele é pecador, isso não sei; só sei de

uma coisa: eu era cego e agora estou vendo”.



26. Eles lhe disseram: “O que ele fez a você? Como foi que abriu seus olhos?”

27. Ele lhes respondeu: “Eu já lhes disse, e vocês não escutaram. Por que

querem ouvir devo? Será que vocês estão querendo tornar-se discípulos

dele?”

28. Então o insultaram e disseram: “Você é que é discípulo dele. Nós somos

discípulos de Moises.

29. Sabemos que Deus falou a Moises, mas quanto a esse homem, não

sabemos de onde ele vem”.

30. O homem respondeu: “ Isso é de admirar ! Vocês não sabem de onde ele

vem. Justamente ele, que abriu meus olhos!



31. Sabemos que Deus não ouve os pecadores, mas aquele que o

respeita e faz a sua vontade, a este Deus ouve.

32. Nunca se ouviu falar de ninguém que tenha aberto os olhos de

alguém que nasceu cego.

33. Se esse homem não tivesse vindo de Deus, não poderia fazer

nada.

34. Eles disseram: “Você nasceu todo em pecados e quer ensinar?” E o

mandaram fora.

35. Jesus ouviu falar que tinham expulsado aquele que fora cego.

Quando o encontrou, disse-lhe: “Você acredita no Filho do Homem?”



36. Ele respondeu dizendo: “Mas quem é ele, Senhor para que eu

acredite nele?

37. Jesus disse: “Você o está vendo; é este mesmo que está

falando com você”

38. Ele disse: “Eu acredito, Senhor” E se prostrou diante de Jesus.

39. Então, Jesus disse: “Eu vim a este mundo para realizar um

julgamento, a fim de que vejam os que não estão vendo, e os que

estão vendo se tornem cegos.



40. Alguns fariseus que estavam por ali ouviram isso e

disseram: “Será que também somos cegos?”

41. Jesus lhes disse: “Se vocês fossem cegos, não teriam

pecado nenhum. Mas vocês dizem: ‘Nós estamos vendo’. Então

o pecado de vocês permanece”.



Eu sou a luz do mundo



Situando o texto (Jo 9,1-41)

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 numero de pessoas à 

margem da sociedade, que viviam como mendigos.



Estrutura do texto

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).



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- esta 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. 

Barro com saliva- significa a criação do homem novo 

(simbolicamente do sexto dia), composto da terra/carne e da saliva/ 

espirito de Jesus. Ao ungir-lhe os olhos, convida-o a ser homem 

acabado, ungido e filho de Deus pela comunicação do Espirito.



Piscina de Siloé – lugar 

de banhos/ batismos dos 
prosélitos gentios. O 
evangelista adota o nome 
para aplicá-lo a Jesus 
“Enviado” a água do 
enviado. O termo será 
utilizado para designar a 
fonte batismal cristã, 
mostram que se lê a 
atividade de Jesus através 
dos ritos de iniciação de 
uma comunidade. 



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.



Pecador, ser pecador, praticamente equivalente à ímpio, descrente, parece 

incompatível com o sinal tão clamoroso que Jesus acaba de realizar.

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.



Agora vejo, experiência de liberdade e integridade humana como um 

bem. Experiência do amor gratuito, a relação pessoal comunicadora da 

vida. Torna-se mais sábio que os mestres fariseus.

Somos discípulos de Moisés , em vez de compreender que os escritos 

de Moisés anunciam a realidade que Jesus trás (5,46), vêm neles uma Lei 

definitiva e imutável.  Com a Lei na mão, eles sabem o que Deus pode e não 

pode fazer.

O Deus criador não se manifesta na Lei, e sim na vida do homem, 

libertando-o  e salvando-o;  não é codificável . 



E se prostrou, o verbo “prostrar-se” é em grego o mesmo que em 

4,20s se traduziu por “dar culto/adorar”.  Jesus, o Homem, é o novo 

santuário no qual se verifica a presença do Pai (2,19-21; cf. 

12,45;14,9).

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
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.  



Hoje, quais são os preconceitos que nos separam uns 
dos outro?

intolerância 

racismo,           machismo,            religiosa, etc. 



De que cegueira precisamos nos libertar para sermos 

verdadeiramente comunidade de 

irmãos e irmãs? 

o que fazemos em favor 

dos deficientes em nossa 

casa e em nossa 

comunidade ?
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