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tempo a ouvir os problemas dos irmãos em 
dificuldade, que têm sempre palavras de 
encorajamento, que indicam aos cegos o 
caminho que conduz ao Mestre. 

Nas palavras que dirigem a quem 
passou uma vida nas trevas do erro não há 
qualquer sinal de reprovação, mas apenas o 
convite à alegria e à esperança: «Coragem! 
Levanta-te, que Ele está a chamar-te»       
(v. 49). 

Chegamos assim à última etapa. O cego 
atira fora a capa, dá um salto e vai ao 
encontro daquele que lhe pode dar a vista 
(v. 50). São gestos  muito  improváveis,  não  
é assim que normalmente um cego se 
comporta. Seria mais lógico esperar que 
pusesse a capa pelas costas e, caminhando 
com passo incerto, fosse ajudado a 
aproximar-se de Jesus. Mas não, ele lança 
fora o que tem, põe-se em pé de um salto e 
corre. 

Da forma como é apresentada, a cena 
só pode ter um valor simbólico e quer 
certamente comunicar uma mensagem 
teológica. 

Em Israel, a capa era considerada o 
único bem que o pobre possuía: «É tudo o 
que ele tem para cobrir a pele; com que é 
que ele se deitaria?» (Ex 22, 26). Como 
qualquer outro mendigo, também Bartimeu 
a pôs sobre os joelhos e usa-a para recolher 
as esmolas. O gesto de abandoná-la, 
juntamente com as poucas moedas que 
algum dos passantes mais benévolo tenha 
lá posto, indica o desapego completo, 
decidido, radical da condição em que viveu. 
A vida que levou até àquele momento já não 
lhe interessa. 
O seu gesto recorda o que os catecúmenos 
das comunidades de Marcos faziam no dia 
do próprio Baptismo: lançavam fora a roupa 
velha, rejeitavam o que os impedia de correr 
atrás do Mestre. Era o sinal da renúncia à 
vida antiga, aos hábitos, aos comporta-
mentos incompatíveis com as escolhas de 
quem foi iluminado por Cristo. 

 
 

O relato termina com o diálogo entre 
Jesus e o cego (v. 51-52). 

A cada pessoa que procura a luz, o 
Mestre pede que faça a sua profissão de fé, 
que acredite naquele que pode abrir-lhe os 
olhos. O encontro com Cristo e com a sua 
luz deixam a pessoa numa condição que 
não é fácil. 

Bartimeu estava sentado, agora deve 
caminhar; antes tinha uma «profissão» que, 
bem ou mal, lhe dava de comer, agora deve 
inventar uma vida completamente nova; 
antes tinha onde morar, vivia entre pessoas 
conhecidas e amigas, agora deve partir para 
uma aventura que se apresenta difícil e 
arriscada. 

Quem se aproxima de Cristo não deve 
criar a ilusão de ir ao encontro de uma vida 
cómoda e sem problemas. A experiência de 
Bartimeu ensina que é árduo o caminho de 
quem acolheu a luz; esta obriga a rever 
hábitos, comportamentos, amizades, e 
exige que sejam geridos de forma radical-
mente nova a vida, o tempo, os bens. 

Quem quer ser iluminado por Cristo 
deve escolher entre a velha capa, e a luz. 

Só tem de escolher. 
____________________________________________ 

Oração Universal 

 

1 – Pelos fiéis de todas as paróquias da nossa Diocese 
 para que não impeçam os cegos de chegar a Jesus, 
 mas sejam eles próprios a conduzi-los até Ele, 
 oremos ao Senhor. 

 
2 –  Pelos que exercem o ministério sacerdotal, 

para que nenhuma fraqueza humana os desanime 
e sejam sempre compreensivos como Cristo, 
oremos ao Senhor. 

 
3 –  Pelo povo de Israel e pelos seus chefes, 

para que recordem as palavras dos profetas 
e não esqueçam as promessas da Escritura, 
oremos ao Senhor. 
 

4 –  Pelos cegos, os abandonados e os cativos, 
e por aqueles que já perderam toda a esperança, 
para que Deus se lhes revele em plenitude, 
oremos ao Senhor. 

 

5 – Pelos fiéis desta assembleia e da nossa Paróquia, 
   para que no meio das angústias clamem com toda fé: 
   “Jesus, Filho de David, tende piedade”, 
   oremos ao Senhor. 
____________________________________________ 

Agenda  Santoral 
      Dia 27 – B. Gonçalo de Lagos (Presbítero);  

Dia 28 – S. Simão e S. Judas (Apóstolos); 

Dia 31 – Santa Maria no Sábado. 
____________________________________________ 

De Parabéns... 

 

Esta semana registamos os seguintes 
aniversariantes, motivo porque se encon-
tram de parabéns: 

Amanhã, Segunda-feira, dia 26 de 
Outubro, o Leitor Fernando Neto, da Paró-
quia de Figueiró; 

Na Sexta-feira, dia 30 de Outubro, a 
Leitora Lúcia Maria Gomes, da Paróquia de 
Eiriz. 

À Lúcia e ao Farnando, o Jornal do 
Leitor deseja-vos muitas felicidades. 
____________________________________________ 

Feliz  Aniversário 
 

Descobre em cada uma das velas do 
bolo de aniversário um sinal de benção. 
Celebra a abundância da tua vida. 

E tem um feliz aniversário. 
____________________________________________ 

Humor 
 

A mulher diz para o marido: 
–  Ricardo, estás a coser o botão com o 

dedal no dedo errado! 
–  Eu sei, Joana, eu sei... O dedo certo 

devia ser o teu. 
____________________________________________ 

A Fechar 
Senhor, que nos amemos, como tu, sem 

condições. 
 
 
 
 

 

Tempo Comum 
 

Quando recebe o Baptismo, toda a 
pessoa é iluminada porque encontra o 
próprio Senhor. É aí que se lhe abrem os 
seus olhos para a luz e que compreende o 
que significa seguir a Cristo. 
Tal iluminação, todavia, não é dada de uma 
maneira definitiva, mas deve continuamente 
ser ampliada ao longo da vida. Por vezes 
obscurece-se e até se apaga essa luz no 
coração do discípulo. Então, é necessário 
percorrer o caminho espiritual necessário 
para a reencontrar. 

É esse caminho que vamos recordar 
nas leituras que escutaremos na liturgia da 
Palavra deste domingo. 
___________________________________________ 

Introdução 
 

Homero (poeta épico grego, séc. IX 
a.C.) via, mas é representado como se 
fosse cego. Ele era o símbolo das pessoas 
inspiradas, de quem, para penetrar as ver-
dades profundas, veladas (ocultas) aos 
comuns mortais, deve fechar os olhos para 
a realidade deste mundo. Na antiga Grécia 
também os vates (videntes), os adivinhos e 
os rapsodos (recitadores de poesias)  eram 
considerados cegos: deviam abstrair-se das 
aparências enganadoras e ignorar as luzes 
terrenas para poderem colher a luz e os 
pensamentos dos deuses. 

Era digna de louvor a sua procura 
apaixonada do verdadeiro e o seu empe-
nhamento em educar para a sabedoria, 
porém, perante os grandes enigmas do 
universo e do ser humano, tinham que se 
render, cambaleavam no escuro, ficavam 
cegos. 
     Os peripatéticos (que ensinam cami-
nhando), utilizando a capa, símbolo de 
quem cultivava o amor pela sabedoria, 
dissertavam sobre a verdade enquanto pas-
seavam ao redor da acrópole de Atenas; os 
académicos,  os  epicureus  (seguidores  da 
doutrina moral de Epicuro) e os estóicos 
reflectiam sobre a dor, a felicidade, o prazer 
e o sentido da vida. Em Atenas, definida por  
 
 

 
 

 
 
 
 

Cícero «a lâmpada de toda a Grécia», 
todos, como se fossem cegos, reviravam os 
olhos ansiando pela luz. Mas não era 
daquela cidade que havia de vir a luz do 
mundo. 

Reinava Tibério em Roma quando, entre 
as montanhas da Galileia, um carpinteiro de 
Nazaré começou a anunciar a Boa Nova. 
Foi então que «o povo que jazia nas trevas 
viu uma grande luz» (Mt 4, 16). Para os 
antigos filósofos tinha chegado o momento 
de depor as suas capas e levantar o olhar: 
do alto viera a visitar a humanidade «um sol 
nascente, para iluminar os que jazem nas 
trevas e na sombra da morte» e indicar aos 
cegos a via da paz (Lc 1, 78-79). 
      –  As propostas do mundo envolvem-me 
em escuridão, as evangélicas são luz. 
____________________________________________ 

1.ª Leitura (Jr 31, 7-9) 

 

Monição:  
 

Nesta leitura vamos ouvir falar de exilados, coxos, 
cegos, incapazes de se levantar rumo à salvação, 
enfrentando uma longa viagem, e que representam 
todos os que Deus chama da escravidão do pecado 
para uma vida nova. Recorda-nos que Deus cuida 
sobretudo dos que não conseguem caminhar sozinhos. 
 

Leitura: 
 

Leitura do Livro de Jeremias 
 

7Eis o que diz o Senhor: «Soltai brados de alegria 
por causa de Jacob, enaltecei a primeira das nações. 
Fazei ouvir os vossos louvores e proclamai: 'O Senhor 
salvou o seu povo, o resto de Israel'. 8Vou trazê-los das 
terras do Norte e reuni-los dos confins do mundo. 
Entre eles vêm o cego e o coxo, a, mulher que vai ser 
mãe e a que já deu à luz. É uma grande multidão que 
regressa. 9Eles partiram com lágrimas nos olhos e Eu 
vou trazê-los no meio de consolações. Levá-los-ei às 
águas correntes, por caminho plano em que não 
tropecem. Porque Eu sou um Pai para Israel e Efraim é 
o meu primogénito». 
 

Palavra do Senhor. 
 

Recomendação aos leitores: 
 

A Leitura não apresenta grandes 
dificuldades. Mas como pronunciar Jacobe, 
“Jacó” ou “Jacobe”? Preferira-se a 1.ª pronúncia, 
seguindo a regra – que admite excepções – que 
impõe que as consoantes sem vogais não se 
pronunciem. 

 

Comentário: 
 

O termo jeremiada aparece-nos no 
dicionário com o significado de «lamentação 
longa e importuna». Jeremias é o profeta 
conhecido pelos seus anúncios de desven-
tura e pelas ameaças contínuas de 
catástrofes. No entanto, houve um período 
da sua vida no qual também ele se desfez 
em previsões encorajadoras e pronunciou 
oráculos (revelações) de felicidade. Foi 
quando o piedoso rei Josias deu início a 
uma reforma religiosa profunda e empreen-
deu a conquista da Samaria, tirada a Israel 
cem anos antes pelos assírios. Estes 
oráculos,   reunidos   em   quatro   capítulos 
chamados pelos biblistas Livro da consola-
ção (cc. 30-33), são uma sucessão de con-
vites à alegria e à festa, porque o Senhor 
ainda ama Israel (Jr 31, 3.15-20) e está para 
realizar uma intervenção prodigiosa a seu 
favor: reconduzirá à sua terra os deportados 
de Nínive.  
      A leitura de hoje é tirada desta secção 
do livro de Jeremias. 

Depois do convite a louvar o Senhor, a 
cantar hinos ao seu nome e a exultar (v. 7), 
o profeta parece ver já o grupo de exilados 
que regressa à sua terra. Observa-os e vê 
cegos, coxos, mulheres grávidas e mulheres 
que deram à luz (v. 8). 

É um grupo singular. Ninguém apostaria 
no sucesso da viagem, porque com gente 
assim não se vai longe, não se caminha 
rapidamente. A sua condição é desespera-
da: são cegos incapazes de se orientar, 
coxos que não se conseguem mover, 
mulheres sobrecarregadas pela gravidez ou 
aflitas pelas dores do parto. Só um milagre 
do Senhor pode conduzir à meta um grupo 
tão mal combinado. 
      Mas são precisamente as pessoas 
reduzidas a este estado que atraem o olhar 
do Senhor e o enchem de compaixão. Ele 
ama toda a gente, mas tem um cuidado e 
uma atenção particular por quem se 
encontra em dificuldade. É sobre quem está 
como os deportados de Nínive que Ele se 
inclina para conduzir à vida. 

Estas pessoas salvas da deportação, 
chamadas a percorrer em sentido inverso o 
caminho que as levou para longe da pátria,  
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representam quem, depois de se afastar do 
Senhor, se tornou prisioneiro dos vícios, dos 
maus hábitos, do pecado, quem já não tem 
força para voltar a Deus e talvez nem 
sequer o deseje. 
      Se a libertação dependesse apenas 
destas pessoas, se tivessem que contar 
apenas com as próprias forças morais, 
teriam todas as razões para se resignar à 
escravidão. 
     Os deportados consideravam-se um 
grupo de falhados, mas foi a partir deles que 
o Senhor voltou a pôr em marcha a história 
de Israel. 
    Na última parte do trecho (v. 9), Jeremias 
descreve, recorrendo às imagens do êxodo 
do Egipto, o regresso destes deportados. 
Atravessam o deserto sem encontrar 
qualquer dificuldade,  não sofrem nem fome 
nem sede, ao contrário do que acontecera 
aos seus pais na fuga à escravidão do 
faraó. O Senhor fá-los encontrar torrentes 
de água e traça-lhes uma estrada direita e 
cómoda sobre a qual não podem tropeçar. 

As palavras consoladoras do profeta 
são propostas, de novo hoje, para recordar 
que a história destes exilados é a nossa 
história. Quem se afasta do Senhor faz a 
experiência das «lágrimas» (v. 9), mas o 
caminho de regresso, mesmo se cansativo 
e difícil, está também semeado de 
satisfações; estas são como nascentes de 
água fresca no deserto, que o Senhor nos 
faz encontrar. 
____________________________________________ 

Salmo Responsorial 
Sl 125 (126), 1-2ab.2cd-3.4-5.6 (R. 3) 

  

Monição:  
 

O salmo 125, que vamos recitar, é a resposta à 
leitura anterior e relembra a libertação conseguida 
através de uma situação nova de prosperidade e 
alegria, atingida depois de tristezas e sofrimentos. 
  

Refrão:  
 
GRANDES MARAVILHAS FEZ POR NÓS O SENHOR, 
POR ISSO EXULTAMOS DE ALEGRIA. 

 
Ou:     O SENHOR FEZ MARAVILHAS  
            EM FAVOR DO SEU POVO. 
  

Quando o Senhor fez regressar os cativos de Sião, 
parecia-nos viver um sonho. 
Da nossa boca brotavam expressões de alegria 
e dos nossos lábios cânticos de júbilo. 
  
Diziam então os pagãos: 
«O Senhor fez por eles grandes coisas». 
Sim, grandes coisas fez por nós o Senhor, 
estamos exultantes de alegria. 
  
Fazei regressar, Senhor, os nossos cativos, 
como as torrentes do deserto. 
Os que semeiam em lágrimas 
recolhem com alegria. 

  

 

À ida vão a chorar, 
levando as sementes; 
à volta vêm a cantar, 
trazendo os molhos de espigas. 

____________________________________________ 

2ª  Leitura (Hb 5, 1-6) 

 

Monição:  
 

Este texto, para além daquilo que quer comunicar 
aos cristãos provenientes do paganismo no tempo de 
S. Paulo, contém uma mensagem para todos nós que 
temos dificuldade em esquecer uma mentalidade pré-
conciliar, de devoções piedosas e tradições 
implantadas, convidando-nos a abrirmo-nos com 
coragem às novidades queridas pelo Espírito Santo. 
  

Leitura: 
 

Leitura da Epístola aos Hebreus 
 

1Todo o sumo sacerdote, escolhido de entre os 
homens, é constituído em favor dos homens, nas suas 
relações com Deus, para oferecer dons e sacrifícios 
pelos pecados. 2Ele pode ser compreensivo para com 
os ignorantes e os transviados, porque também ele 
está revestido de fraqueza; 3e, por isso, deve oferecer 
sacrifícios pelos próprios pecados e pelos do seu povo. 
4Ninguém atribui a si próprio esta honra, senão quem 
foi chamado por Deus, como Aarão. 5Assim também, 
não foi Cristo que tomou para Si a glória de Se tornar 
sumo sacerdote; deu-Lha Aquele que Lhe disse: «Tu 
és meu Filho, Eu hoje Te gerei», 6e como disse ainda 
noutro lugar: «Tu és sacerdote para sempre, segundo a 
ordem de Melquisedec». 
 

Palavra do Senhor. 
 

Recomendação aos Leitores: 

 
Já nesta leitura e em relação à primeira, 

preferimos a pronúncia – contra a regra – 
Melquisedeque, com uma branda pronunciação 
da última sílaba. Esta leitura tem no entanto 
algumas dificuldades de pontuação e mesmo de 
dicção. Apontemos estas últimas: "compre-
ensivo”... “transviados”... “revestido”... “Aarão”...  

 
Comentário: 

 

A Carta aos Hebreus foi escrita para 
cristãos de origem judaica que, sem dúvida, 
tinham acreditado em Cristo, mas continua-
vam a experimentar nostalgia (saudade) 
pelo templo de Jerusalém e pelas ceri-
mónias solenes que lá se celebravam. 
Pairava sobre eles a tentação de voltarem 
às práticas tranquilizadoras da antiga 
religião. 

O autor da carta – um cristão muito 
instruído nas Escrituras e nas tradições do 
povo de Israel (ano 70) – esclarece esta 
dificuldade explicando aos seus irmãos na 
fé que Cristo é um sacerdote infinitamente 
superior aos da antiga Aliança. 

No trecho de hoje ele lembra, antes de 
mais, as características dos sacerdotes que 
ofereciam os sacrifícios no templo. Estes 
deviam ser chamados pelo Senhor, como 
Aarão.  E  deviam  ser  homens,  não anjos, 

porque só quem experimenta na própria 
carne a fraqueza humana pode compre-
ender a fragilidade e os pecados dos 
irmãos, e sabe ser solidário com eles (v.1-4). 

      Jesus possui ambas as características. 
Não atribuiu a si próprio a glória de ser 
sumo sacerdote, mas foi-lhe conferida pelo 
Pai (v. 5-6). E é plenamente homem: fez a 
experiência da dor e da tentação e, 
portanto, está em condições de compreen-
der os nossos erros (v. 7-10). 

Esta leitura tem uma mensagem 
consoladora não só para os hebreus 
nostálgicos da sua religião, mas também 
para alguns cristãos de hoje que talvez 
ainda lamentam o desaparecimento de ritos 
antigos, de tradições, dos velhos catecis-
mos tão claros e exactos, de devoção tão 
tranquilizadora. Hoje, a Igreja entrega-lhes 
Cristo nas Escrituras e no pão eucarístico, e 
este duplo alimento é imensamente mais 
saboroso e sólido do que qualquer outro do 
passado. Não tenhamos dúvida. 
____________________________________________ 

Aclamação ao Evangelho 

(2 Tm 1,10) 
 

Monição:  
 

Testemunhar o Evangelho é participar na vocação 
cristã. Esta, é dom gratuito para concretização do 
projecto de Deus sobre toda a humanidade, 
manifestado plenamente em Jesus Cristo e entregue a 
todos através do anúncio da Boa Nova, por Ele 
proclamada e vivida.  
 

Refrão:   ALELUIA, ALELUIA!  
 

Jesus Cristo, nosso Salvador, destruiu a morte 
e fez brilhar a vida por meio do Evangelho. 

____________________________________________ 

Evangelho (Mc 10, 46-52) 

 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Marcos 
 
Naquele tempo, 46quando Jesus ia a sair de Jericó 

com os discípulos e uma grande multidão, estava um 
cego, chamado Bartimeu, filho de Timeu, a pedir 
esmola à beira do caminho. 47Ao ouvir dizer que era 
Jesus de Nazaré que passava, começou a gritar: 
«Jesus, Filho de David, tem piedade de mim». 48Muitos 
repreendiam-no para que se calasse. Mas ele gritava 
cada vez mais: «Filho de David, tem piedade de mim». 
49Jesus parou e disse: «Chamai-o». Chamaram então 
o cego e disseram-lhe: «Coragem! Levanta-te, que Ele 
está a chamar-te». 50O cego atirou fora a capa, deu um 
salto e foi ter com Jesus. 51Jesus perguntou-lhe: «Que 
queres que Eu te faça?» O cego respondeu-Lhe: 
«Mestre, que eu veja». 52Jesus disse-lhe: «Vai: a tua fé 
te salvou». Logo ele recuperou a vista e seguiu Jesus 
pelo caminho. 

 
Palavra da Salvação 

______________________________ 
        

Novo Acordo Ortográfico:  

este Jornal não está escrito, segundo critério do novo Acordo Ortográfico 
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Comentário: 
 

Com este trecho conclui-se a parte 
central do Evangelho de Marcos na qual 
Jesus esclareceu qual a meta da sua 
viagem e expôs as exigências morais às 
quais se deve adequar quem quer seguir os 
seus passos: amor gratuito, sem reservas 
nem limites, renúncia aos bens, a qualquer 
ambição, serviço desinteressado aos 
irmãos. 

Jesus percorreu já boa parte do seu    
caminho: partiu da Galileia, desceu ao longo 
do Jordão e encontra-se agora em Jericó. 
Faltam apenas 27 quilómetros para chegar 
à meta. Está para iniciar a subida à cidade 
santa e com Ele estão os discípulos e uma 
grande multidão (v. 46). 
      Do ponto de vista histórico, a presença 
de uma grande multidão ao lado de Jesus é 
verosímil (provável), já que, por ocasião da 
Páscoa, as caravanas de peregrinos que se 
dirigiam a Jerusalém eram numerosas; já do 
ponto de vista teológico é surpreendente. 
Não se compreende como é possível que 
tanta gente siga ainda Jesus, depois que 
Ele anunciou claramente o destino que o 
espera, o cálice amargo que deve beber, as 
águas impetuosas do ódio, da perseguição 
e do martírio nas quais se deve imergir (Mc 
10, 38). 

Só pode haver uma explicação: quem o 
acompanha não entendeu ou não quis 
entender o significado das suas palavras. 
Até mesmo os discípulos não se libertaram 
ainda da ideia distorcida de messias que 
têm em mente. No seu íntimo continuam a 
iludir-se, a esperar que as previsões 
ameaçadoras que Ele pronuncia sejam fruto 
de um momento de amargura e desconforto, 
e estão convencidos que no fim tudo 
acabará com um triunfo. 

A condição espiritual destes discipulos é 
semelhante à dos cegos, têm olhos que não 
se deixam penetrar por qualquer feixe de 
luz, que são insensíveis às cores mais 
intensas. Inicialmente o Mestre tinha-os 
censurado, mas inutilmente: «Ainda não 
entendeste nem compreendestes? Tendes 
o vosso coração endurecido? Tendes olhos 
e não vedes?» (Mc 8, 17-18); depois tinha 
começado a curar a sua cegueira, com 
dificuldade, intervindo várias vezes, como 
fez com o cego de Betsaida (Mc 8, 22-26). A 
parte central do Evangelho de Marcos é 
completamente dedicada a estas tentativas 
de Jesus. 

Agora encontra-se em Jericó e, antes de 
começar a subir para Jerusalém, realiza um 
último sinal: cura outro cego. 

Por ocasião da Páscoa, os Judeus 
mostravam-se particularmente generosos 
com  as  esmolas:  sentiam-se  no  dever de  
 
 

que se preste atenção aos discursos novos, 
a modelos de vida diferentes daqueles que 
a sociedade e a moral corrente propõem. 

O encontro com os que seguem o 
Mestre é o primeiro passo em direcção à luz 
(v. 47). Antes de alcançar Cristo embate-se 
nos discípulos e encontra dificuldades que 
tem de superar. 
      Quem reflecte e começa a perguntar-se 
se aquilo que faz tem sentido, bem cedo dá-
-se conta de andar em contramão, sente-se 
imediatamente contrastado no esforço para 
encontrar a luz do Céu. Os colegas de farra, 
os sócios dos negócios ambíguos e até os 
amigos, talvez mesmo em boa fé, colocam 
obstáculos, convidam à calma, sugerem que 
se ponham de lado os temas evanescentes 
da fé, sorriem dos tormentos da alma, 
objectam que se trata de preocupações de 
gente psicologicamente lábil. 

Perante esta oposição o cego não perde 
a coragem, ele continua a invocar a luz; não 
se envergonha com a sua condição, não 
esconde a sua angústia; grita, pede ajuda a 
quem lhe pode abrir os olhos. 

Também aqueles que acompanham 
Jesus podem constituir um impedimento 
para quem procura aproximar-se da luz do 
Evangelho. Parece impossível que alguém 
que seguiu o Mestre desde a Galileia, ouviu 
a sua palavra, e pertence ao grupo dos 
discípulos possa ser ainda espiritualmente 
cego (Mc 8, 18) e constituir um impedimento 
a quem quer encontrar Cristo. 

No entanto, isto aconteceu em Jericó, 
onde «muitos repreendiam Bartimeu para 
que se calasse», e continua a acontecer nos 
nossos dias, nos nossos grupos, nas 
nossas paróquias, nas nossas famílias… 

Verificar se fomos realmente iluminados 
por Cristo ou se apenas o seguimos 
materialmente é bastante simples. Revela-o 
a sensibilidade que temos perante o grito do 
pobre que pede ajuda. Quem fica incomoda-
do, quem finge ignorá-lo ou procura fazer 
com que se cale, quem está ocupado com 
projectos mais elevados, mais devotos, 
mais sublimes, e não tem tempo para cuidar 
de quem cambaleia no escuro, quem crê 
que haja algo de mais importante do que 
parar para escutar, entender, ajudar quem 
deseja encontrar o Senhor, esta pessoa, 
mesmo se cumpre de forma impecável 
todas as práticas religiosas, está ainda 
cega. 

Jesus ouve o grito de Bartimeu (v. 49) e 
exige que o tragam a si. A sua chamada 
não chega directamente ao cego, há alguém 
encarregado de lha transmitir. 

Estes mediadores representam os 
autênticos seguidores de Cristo, sensíveis 
ao grito de quem procura a luz. São aquelas 

pessoas  que  dedicam  grande parte do seu 

também envolver na alegria da festa as 
pessoas menos favorecidas. Para os 
mendigos, a saída da cidade de Jericó, 
onde a estrada começa a subir para 
Jerusalém, era o lugar ideal para se 
colocarem e implorar uma ajuda favorecidos 
pela boa disposição dos peregrinos. 

 Entre estes mendigos, que se encontra-
vam sentados na berma da estrada estava 
também, no momento em que passava 
Jesus com o grupo de discípulos, um cego, 
identificado com o apelido, Bartimeu. 

Bartimeu é a imagem do discípulo que 
finalmente abre os olhos à luz do Mestre e 
se decide a segui-lo pelo caminho. 
      Consideremos as etapas  que o levaram 
à cura. 

O primeiro enquadramento mostra-o 
sentado à beira do caminho (v. 46). 

Viver é mover-se, projectar, construir, 
cultivar ideais. Bartimeu, pelo contrário, 
sobrevive, está imóvel, repete como um au-
tómato os mesmos gestos e as mesmas 
palavras, faz-se acompanhar todos os dias 
aos mesmos ambientes; parece ter-se 
resignado à condição infeliz que um destino 
infausto lhe atribuiu. 

Representa a pessoa que ainda não foi 
iluminada pelo Evangelho e pela luz da 
Páscoa: não caminha em direcção a uma 
meta, cambaleia, envolvido na perene e 
misteriosa sucessão do nascer, viver e 
morrer. 

Pede esmola (v. 46). Não é auto-
suficiente, deve mendigar tudo, até mesmo 
os afectos, depende dos outros, das coisas, 
dos acontecimentos. 

O primeiro passo que dá, em direcção à 
cura, é a tomada de consciência da sua 
situação (v. 47). 

Só quem se dá conta de levar uma vida 
sem sentido, inaceitável, é que se decide a 
procurar uma saída. Há também quem se 
adapte à própria condição, quem se afeiçoe 
à doença que lhe permite viver preguiçosa-
mente de esmolas, quem aprecie o próprio 
estado. Bartimeu não se resigna às trevas 
em que está imerso.  

Então, um dia, dá-se conta que algo 
está para mudar. Ouve falar de Jesus        
(v. 47-48) e compreende que está perante a 
ocasião da sua vida: pode encontrar o 
«Filho de David», ouvir a sua voz sanativa, 
abrir os olhos. Supera a hesitação e os 
medos, o embaraço e a vergonha. Grita, 
pede ajuda, já não quer permanecer no 
estado em que se encontra. 

Acontece também assim com a cura da 
cegueira espiritual, que começa por uma 
profunda inquietação interior, pela rejeição 
de uma vida sem valores nem ideais, por 
uma íntima insatisfação que estimula a 
procurar propostas alternativas, que faz com 
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