
“Um encontro que muda a vida” 

XXX Domingo do Tempo Comum – Ano B 

Mc 10,46-52 

Naquele tempo: Jesus saiu de Jericó, junto com seus discípulos e uma grande 
multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do 
caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou 
a gritar: 'Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim!' Muitos o repreendiam para 
que se calasse. Mas ele gritava mais ainda: 'Filho de Davi, tem piedade de mim!' 
Então Jesus parou e disse: 'Chamai-o'. Eles o chamaram e disseram: 'Coragem, 
levanta-te, Jesus te chama!' O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. 
Então Jesus lhe perguntou: 'O que queres que eu te faça?' O cego respondeu: 
'Mestre, que eu veja!' Jesus disse: 'Vai, a tua fé te curou'. No mesmo instante, 
ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho.  

Introdução 

Acompanhamos, nestes domingos, o Evangelho de Marcos, nas histórias 
que o evangelista nos dá da viagem de Jesus rumo a Jerusalém. Jesus anda, 
nunca pára, e enquanto caminha, vimos nos últimos domingos, ele encontra: 
outros, os mesmos discípulos que andam com ele e que ainda custam entender 
aonde esse caminho os leva... 

O versículo 46, que começa essa passagem, dá uma indicação precisa: 
Chegaram a Jericó. E imediatamente depois, esta outra anotação:  Quando Jesus 
saiu de Jericó... 

Marcos não conta o que Jesus fez a Jericó. Ele não conta seus 
ensinamentos, outros encontros ou eventos nesta cidade. Mas, com certeza, ele 
deve ter feito algo de maravilhoso para reunir uma grande multidão. Quem sabe 
o que levou todas essas pessoas a segui-lo... E sabemos que de verdade em 
Jericó, naquele tempo, tinha uma multidão de peregrinos provenientes da 
Galileia, Perea e outras regiões, que se reuniam para subir juntos em Jerusalém. 
Assim muitos decidiram partir com Jesus e seus discípulos. Mas Marcos não 
conta o porquê. Parece que são particulares para ele de pouca importância. E, 
desta passagem de Jesus em Jericó, ele só lembra algo que acontece no 
momento final, quando ele estava saindo da porta da cidade. 
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Eu gostaria de colocar este pano longo no meio, para indicar a estrada, e 
um pano marrom, que indica a porta da cidade. Porque é precisamente neste 
ponto, nesta estrada que sai da cidade, que Marcos para, observa e nos convida 
a observar Jesus. 

1. Uma grande multidão 

Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó, junto com seus discípulos e uma grande 
multidão, 

Ao longo desta estrada, que simbolizamos aqui, com esta porta no meio, 
está Jesus (pano vermelho) com seus discípulos (indicamos um com o pano azul) 
e uma grande multidão, que indicamos com alguns panos coloridos:  

- laranja, um dos que decidiu fazer a viagem com Jesus por curiosidade;  

- verde, um homem doente que esperava a cura de Jesus 

- azul claro, alguém que desejava se tornar discípulo de Jesus 

- roxo, alguém que seguia Jesus para criticá-lo, para ver seus erros... 

... E poderíamos colocar outras características também... 

ESPELHAMENTO:  

Também você um dia se colocou na viagem com Jesus, decidiu segui-lo. Por que? 
E agora, hoje, por que continua seguindo Jesus? O que você está esperando 
dele? 

2. Um homem 

O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho.  

Aqui está a descrição de um homem, que se destaca da multidão 
anônima, e que colocamos aqui, na borda, à altura da porta, simbolizando-o com 
um pano cinza. Cinza porque daremos cor e forma continuando a ler o 
evangelho. Porque com 5 expressões, Marcos descreve toda a realidade deste 
homem. 

1. IDENTIDADE: quem é? 

2. CARÊNCIA: o que lhe falta? 
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3. SITUAÇÃO FÍSICA: como se põe? 

4. ESPAÇO: onde está? 

5. TEMPO: o que faz? como usa seu tempo? 

Amarrar os 5 panos que representam estas características ao pano cinza, 
enquanto se aprofundam 

2.1. IDENTIDADE: quem é? (pano amarelo) 

Marcos nos fala seu nome, BARTIMEU, que é muito significativo. Este 
nome significa “filho de Timeu”. Marcos não nos diz quem é Timeu, mas o fato 
de nomeá-lo indica algo muito importante: a identidade de Bartimeu é ser um 
filho: Bar Timeu, Filho de Timeu. Embora pobre, mendigo, cego... ele é um filho. 
Ele não foi abandonado, ele não foi renegado... em sua situação, ele continua a 
ser um filho. Ele tem um pai. Pertence a alguém. Isso poderia ser suficiente para 
ele, e então ele vive sua vida, todos os dias, ali, perto daquela porta, porque não 
está perdido, não está esquecido. 

ESPELHAMENTO:  

A identidade que nasce de um “pertencer”... Você pertence a alguém? De quem 
é "filho"? Sua identidade por qual relacionamento é dada? 

2.2. CARÊNCIA: o que lhe falta? (pano escuro) 

Mas algo está lhe faltando. Ele é cego, isto é, ele não tem luz. Ele não vê, 
ele não distingue as coisas. Ele não vive um sofrimento físico, não há algo que 
lhe doe. Mas algo que está faltando, que deveria ter mas não tem. Uma carência. 
E as conseqüências dessa carência podem ser vistas nas seguintes expressões: 
ele está sentado, à margem, mendigando. A cegueira impede a liberdade: você 
não vê, você não sabe para onde ir, você não pode andar... 

Do que Marcos nos descreve, a consciência de que algo lhe falta é 
reavivada no momento em que ouve Jesus passar. Antes estava sentado, calmo, 
não falava. Estava mudo. Mas Jesus passa e ele começa a gritar. A percepção da 
carência torna-se mais aguda quando percebe que a pessoa que traz consigo a 
plenitude está se aproximando... 
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ESPELHAMENTO:  

Qual é a sua carência? O que é que você sente faltar, na sua vida? Qual é a sua 
parte "escura", sem luz? 

2.3. SITUAÇÃO FÍSICA: como se põe? (pano marrom) 

A cegueira, dissemos acima, tira a liberdade. A cegueira, naquele 
contexto onde não tinha meios que ajudavam os cegos, “paralisava” as pernas... 
e isso também comparado na vida espiritual. Não ver o caminho faz você parar. 
Estar sentado, então, é figura daqueles que não querem avançar, aqueles que 
não querem crescer. A carência de sua vida (a luz) lhe faz pensar que não pode 
seguir em frente. O câncer, de um lugar no corpo, se não curado se espalha para 
os outros... fisicamente acontece assim: uma coisa pequena pode chegar a 
bloquear tudo. Espiritualmente é o mesmo. Se você não vê, se você perder a luz, 
lentamente, seu corpo ficará paralisado. 

Indicamos isso com a cor marrom, o que indica a fragilidade, mas 
também a cor da terra, a madeira de uma cadeira... Se você não tem a luz, o 
risco é você parar na terra. Não apenas se bloqueia o caminho "horizontal", nas 
estradas do mundo, mas também o caminho “vertical”. Você pára em um ponto 
e não vai para o céu. 

ESPELHAMENTO:  

Neste momento da sua vida, você está andando ou está sentado à margem? 

4. ESPAÇO: onde está? (pano creme) 

Há uma contradição no lugar onde este cego está sentado: à beira da 
estrada. A estrada é o lugar do caminho, é o lugar do encontro, é o lugar da 
busca, da esperança... Pense o que significa estar na estrada, ter um objetivo na 
sua frente... Este homem, enquanto está sentado, está sem um objetivo. Para 
ele, andar para a direita ou para a esquerda não faz diferença. Mas estando na 
estrada, o mendigo sentado é continuamente encontrado pelos que estão a 
caminho. É quem está a caminho que lhe dá o do que ele precisa... é quem está a 
caminho que vê suas necessidades e o ajuda... 

Neste estar na estrada do cego, percebemos sua busca, sua abertura... 
Ele poderia ficar em casa, ele poderia recriminar a vida toda pela falta de visão. 
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Ele poderia rejeitar a vida. Mas não, ele se coloca na estrada, mesmo que não 
ande. Ele aceita o desafio de ser constantemente solicitado a imaginar uma vida 
diferente, uma vida de viajante. 

Mas permanecer na estrada, para um mendigo, também é ficar à 
margem. É ficar à beira da vida, na marginalização. É estar lá, em parte, onde 
nem todo mundo vê você. Aqueles que andam no meio da estrada não o 
encontram. Mas não pode ficar no meio, porque seria atingido pelas carruagens, 
pela pressa das pessoas... 

O cego está na estrada, aceitando o desafio do encontro, mas sempre 
em uma situação de passividade. Encontrando só porque o outro o encontra, só 
porque o outro o vê. Falta o primeiro passo. Está esperando pelo coração aberto 
dos outros. 

ESPELHAMENTO:  

Olho para o meu caminho... eu vou ao encontro dos outros... ou espero que os 
outros se aproximem, se tornem conscientes de mim? Eu me atrevo a ficar na 
estrada ou me fecho em minha segurança, em minha casa, recusando-me a 
encontrar o outro? 

5. TEMPO: o que faz? (Verde) 

Finalmente, última característica, a maior: é mendigo. O que faz, como 
usa seu tempo, o fluir de dias, horas e minutos? Mendiga. 

Mendigar é esperar. É estender uma mão à espera de uma resposta. É 
declarar-se carente, necessitado. Um ser carente, que vive sua vida esperando a 
resposta para sua necessidade... 

O que mendiga? Dinheiro, certamente. Mas não só. O mendigo pede 
encontro, resposta, proximidade. O pano é verde porque indica esperança. Estar 
mendigando expressa esperança: é acreditar que alguém irá responder. É 
acreditar no bom coração do outro. É acreditar que ainda pode haver vida hoje, 
um encontro que muda a história. É esperar que algo bom aconteça... 

ESPELHAMENTO:  

Minha espera... minha esperança... onde estão? Em que acredito? 
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Levante o homem com os 5 panos: Eis aqui as cores desse homem. Eis 
quem é. Aqui está o protagonista desta nossa história... 

3. Um Deus que passa 

Mas algo acontece. De repente tudo é posto em movimento: Jesus passa 
e o motor da vida é religado, sopra um vento do futuro. 

Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: 
'Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim!'  

Algo muda em sua vida. Uma voz que o alcança comunica uma linda 
notícia; o som de um passo diferente desperta algo novo nele. E ele, que é "filho 
de Timeu", reconhece o passo de outro "filho", o "Filho de Davi". Ele, que 
"pertence" a Timeu, ouve passar o "pertencente" por excelência, à história, ao 
seu povo, a ele mesmo. Reconhece que não pode mais ser só o filho de Timeu, 
mas precisa pertencer a outro filho que, na plenitude de pertença, o chama à 
verdadeira pertença. Aquele "filho" que estava quieto, sentado, mendigando, 
esperando, levanta a voz, grita, para pertencer a quem poderá operar uma nova 
“geração” nele. 

E na sucessão da história, podemos imaginar que todas essas partes dele 
são questionadas. 

(pegue os panos um por um) 

1.  (amarelo) Sua identidade como filho lhe permite reconhecer o outro como 
filho, e sentir a força que esta filiação lhe dá...  

2.  (escuro) Sua carência, sua falta de visão: reconhece em Jesus a plenitude que 
pode remover qualquer deficiência... reconhece em Jesus quem pode ter 
misericórdia para com ele, ou seja compadecer, chorar com ele, porque 
aquele que está na plenitude sente o vazio do outro... 

3.  (marrom) Seu estar sentado: chamado, levanta-se, supera a incerteza do 
caminho, finalmente tem uma direção: Jesus. 

4.  (creme) Seu estar à beira da estrada, esperando por um encontro... pela 
primeira vez dá o primeiro passo. Não é Jesus que vai em direção a ele, mas 
é o cego que vai em direção a Jesus, e inicia um movimento físico, mas ao 
mesmo tempo interior. Não espera, o encontro é tão importante para ele 
que não pode continuar sentado... 
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5. (verde) Seu ser mendigo, esperando. Ele esperou, durante anos, décadas, 
com esperança que algo novo acontecesse em sua vida. Mas essa novidade 
não entra em suas mãos como a moeda da esmola. Chega ao seu coração 
como uma semente que explode na terra e floresce... 

E o grande milagre do encontro nos surpreende. Jesus, que poderia se 
aproximar, “fazer” ele... faz dele o protagonista da vida. Faz com que se levante, 
o faz andar, o faz chegar ao centro... (Colocar o homem no caminho diante de 
Jesus). E lhe faz expressar seus desejos mais profundos: "O que queres que eu te 
faça?". Parece uma pergunta inútil, quase retórica, feita a um homem cego. Mas, 
entendemos, esse cego não precisava apenas de visão. Ele precisava de um 
objetivo, uma estrada, uma meta: “Mestre, que eu veja!”. A Bíblia de Jerusalém 
traduz: “Rabbuni! Que eu possa ver novamente!”. Não foi apenas "que eu veja", 
mas "novamente". Um detalhe muito interessante e importante. Porque o cego 
já tinha uma luz, um caminho, uma estrada. Mas os perdeu. Ele pede novamente 
poder voltar à vida...  

'Vai, a tua fé te curou'. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus 
pelo caminho.  

Tua fé te curou. Você acolheu o desafio do primeiro passo, da possível 
novidade, e imediatamente o milagre acontece, da visão não nova, mas antiga. E 
seguia Jesus pelo caminho: milagre da luz e milagre do caminho... 

O cego que não é mais cego começa a seguir a Jesus (pegar os dois 
panos, de Jesus e do cego, e fazê-lo caminhar um atrás do outro), e o "filho de 
Timeu" deixa sua casa para pertencer a outra pessoa, ao "filho de Davi". Ele não 
vive mais na falta, porque antes dele, no caminho, há a plenitude, aquele que dá 
tudo. Ele não está mais sentado, mas está a caminho, e não na estrada que 
escolheu, mas aquela que Jesus percorre. No centro do caminho, porque Jesus 
está no centro. E com uma nova esperança: a da vida. 

4. Dois detalhes importantes 

Mas esquecemos, em nossa exposição, dois detalhes interessantes. 

O primeiro está dentro dessa multidão que segue Jesus... Há discípulos 
que tentam silenciar o cego: as inspirações do coração, seguindo-as, causam 
rejeição, provocam contrastes... mas há também discípulos que o chamam: 
aceitando o convite de Jesus, vão e encorajam o cego. 
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E aqui podemos fazer outro ESPELHAMENTO:  

quem somos nós nesta multidão, na relação aos nossos irmãos que vivem a 
situação do cego? Somos aqueles que tentam apagar a esperança ou aqueles 
que a reacendem e encorajam? 

Segundo detalhe: o manto. O cego jogou o manto fora, deixou-o na beira 
da estrada. Aquele manto que o cobria, protegendo-o, aquecendo-o... O manto é 
velho, a nova vida pede que você deixe a velha segurança e se abandone. Deixe, 
livre, o que o faz desajeitado, o que lhe impede andar... Só sem manto você 
poderá ouvir o chamado de Quem é sua verdadeira segurança e proteção... 

ESPELHAMENTO:  

O que é que lhe dá proteção, segurança e que você deve deixar? 


