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“Um encontro que muda a vida” 

XXX Domingo do Tempo Comum – Ano B 

Leitura do evangelho (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.  

Para a meditação pessoal 

1. Na multidão seguindo Jesus. Um dia você se colocou na viagem seguindo Jesus. 
Por que? E agora, hoje, por que continua a segui-Lo? O que espera dEle? 

2. Identidade. A quem você pertence hoje? Quem constrói sua identidade, hoje; quem é 
sua referência? 

3. Carência. De que você sente falta, na sua vida? Qual é sua parte "escura", sem luz? 

4. Atitude. Hoje você está “andando” ou está “sentado à margem”? 

5. Espaço. Vou ao encontro dos outros ou espero que os outros se aproximem de mim? 
Sou capaz de dar o primeiro passo para o encontro? Ou fico fechado em mim? 

6. Tempo. O que espero? Qual é minha esperança? 

7. Um Deus que passa. Percebo a voz de Deus passando na minha vida? O que tenho 
que deixar para ir ao seu encontro? 

8. Afastar ou aproximar. Em relação aos outros que precisam de Deus, sou aquele 
que tenta apagar a esperança ou aquele que a reacende e encoraja? 
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