
REFLEXÃO BÍBLICA      -     30º.  DOMINGO    TEMPO    COMUM      -    Ano   B    -   28.10.2018 
                                          "Mestre, que   eu   veja!  ...    Vai, a   tua   fé   te   curou!"   

 
Evangelho:     Mc   10, 46 - 52   

 
1.   Fim do caminho para   Jerusalém.    A   cura   do   cego   Bartimeu    é   o   último   
milagre    
      de   Jesus   e   encerra   a caminhada   do   Mestre   para   Jerusalém, onde   será   
morto   
      e   ressuscitará. 
 
2.   Discípulo   compromissado.         Esse   episódio    é    de   grande   importância    pois    
até      
      aqui   nenhuma   das   pessoas   que   se   encontraram   com   Jesus   foi   capaz   de   
acei- 
      tar    o    discipulado    radical    do   evangelho   de   Marcos.       Os   que   se   
preparavam     
      para   o   Batismo   se   viam   nesse exemplo:   aos   poucos   foram   descobrindo   
QUEM 
       É    JESUS, mas   essa   descoberta   não   está   isenta   do   compromisso   de   ir   com    
Ele     
      até   a   morte. 
 
3. As   curas   de   cegos ...        Para   encerrar   a   primeira   parte   do   seu   evangelho 
(8,30),    
      Marcos   apresentara   a   cura   do   cego   de   Betsaida  (8,22-26).       Agora, -  no   fim   

da    

       Segunda   parte, -   quando   chega   ao   fim   a   caminhada    e   se   aproxima   de    
Jerusa- 
      lém,   o    evangelista   coloca   a   cura   de   outro   cego, Bartimeu.  
    
      3.1.  Para o cego de Betsaida, Jesus   ordenara que não entrasse no povoado (8,26), ou    
             seja, que   não   tivesse   nada   em   comum com a sociedade que o 
marginalizava. 
       3.2.   Para   Bartimeu, contudo, Jesus   não   dá   ordens.         É   o   próprio   cego   
quem   
              Toma   a   iniciativa   de   seguir   o   Mestre, sintetizando assim o que   deve 
fazer   
             quem   deseja   tornar-se   discípulo. 
4.   Veremos :      a.    o   verdadeiro   discípulo   sabe   quem   é   Jesus     -   vv.   46-50 
                          b.   "ver"   para   seguir   o   Mestre     -   vv.   51-52 
 
               a.    O   verdadeiro   discípulo   sabe   quem   é   Jesus     -   vv.   46-50 
 
5.   quem   é   de   fato   discípulo.              Jesus    está    deixando    Jericó (cerca   de   24 km   

de    

        Jerusalém) rumo   a   Jerusalém   com   seus   discípulos    e    grande    multidão (v.46a).       



      Marcos   gosta   de   apresentar   Jesus   no   meio   da   multidão.     E   o   fato   de   
estar    
      Acompanhado   com   seus discípulos   prepara   o   desfecho   final, ou   seja, no   fim   
é    
       que   se   dirá   quem   de   fato   assume   o   discipulado   radical. 
 
6.   à   beira, à    margem    da    sociedade.             Sentado    à    beira    do    caminho      
estava     

       Bartimeu, o    cego    que    mendigava (v.46b).       Sua   situação   lembra   os   que   
vivem    
       À   margem   da   sociedade (à beira do caminho -  cf. I leit.), cuja   sobrevivência   
depende 
       Da   compaixão   das   pessoas.    Ele   está   à   margem    e, -   depois de enxergar, -   
não 
        Voltará   mais à   sociedade   que   o   marginalizava, mas   seguirá   Jesus. 
 
7.   Jesus, tem   piedade   de   mim!       Ao   OUVIR   que   Jesus   de   Nazaré   está   
passando,    
      BARTIMEU    CONFESSA    -  por   duas   vezes, -   que     JESUS   é    o   MESSIAS, o   CRISTO, chá-    
      Mando-o   de   "filho   de   Davi” (vv. 47.48).           Sua   confissão   está   muito   
próxima   da       
      De   Pedro (cf. 8,29) e   do   oficial romano (cf. 15,39). 
       Ele   sabe   quem   é   Jesus, e   por isso   grita   com coragem:  "tem   piedade   de   
mim!"   
       O   verdadeiro   discípulo   sabe   quem   é   Jesus   mesmo   sem   tê-lo   visto (Bartimeu é 

cego). 
 
8.   muitos   o   repreendiam   para   que   se   calasse   ...       O discípulo   encontra   
obstáculos:      
      "muitos   o   repreendiam   para   que   se   calasse" (v.48a).      A   sociedade   -  que   

manda   o    

         Cego   calar -    é   a   mesma   que   tenta   "calar"   o   Mestre, eliminando-o.     Isso   
porque                   
       Quem   "vê"    perturba, agita   e   desestrutura   tudo   o   que   está “estabelecido”,  
       denunciando   a   cegueira   de   quem   afirma   estar   enxergando (cf. Jo 9).    
 
9.    E   hoje ???       E   hoje, quem   é   que   tenta   abafar   o   clamor   do   povo?    
      O   que   é   que   aliena   o   povo, fazendo-o   "esquecer"   a   miséria   em   que   
vive? 
      Jesus  é  aquele que  aproxima  os  marginalizados:   "chamem   o   cego” (v. 49a; cf.  I 

leit), detendo-se    
      diante   deles.    E   com   eles   estabelecerá   comunhão. 
 
               b.    "ver"   para   seguir   o   Mestre     -   vv.   51-52 
 
10.   jogar   fora   o   manto    =    romper   com   a   sociedade   estabelecida.     Ao perceber   
que    



        Jesus   o   chamava, Bartimeu   joga   fora   o   manto   e   se   aproxima    de   Jesus.        

O       
        gesto   de   se   desfazer   do   manto   pode   ser   lido    simbolicamente:     ao    
sentir    o    
          chamado   de   Jesus, o   discípulo   está   disposto   a   romper   com   a   sociedade    na 
qual     

          vivia   marginalizado.  De   fato, o   manto   servia   para   que   nele   se   jogassem    
        As   esmolas.    Com   o   chamado   de   Jesus, ele   não   necessita   mais da 
sociedade    
        estabelecida, porque   inicia   vida   nova   para   ele. 
 
11.   Viver   de   esmolas   não   é   vida.      Isso   é   confirmado   pelo   pedido   que   
Bartimeu    
        faz   a   Jesus:    não   pede   esmolas, mas   capacidade   de   ver:   "Mestre, que eu    
          veja!"  (v.51b).      Quando   é   que   o   nosso   povo   vai   tomar   consciência   de   que   
viver    
         de   esmolas   não   é   vida? 
 
12.   Fé   que   faz   ver.         Ao   contrário   do   que   aconteceu   com   o   cego   de   
Betsaida  
        (Cf. 8,23), Jesus   não   faz   nenhum   gesto   de   cura.      Isso   porque   a   fé   do   cego   
é    
         de   excelente   qualidade.        É   fé   que   faz   ver    e   seguir   Jesus   pelo   caminho:   
"no    
         mesmo   instante, ele   recuperou   a   vista    e    seguia   Jesus   pelo   caminho” (v.52b). 
 
13.   O    verdadeiro    discípulo.        Marcos   apresentou, como   o   último   milagre   de   

Jesus, a    
        cura   de   um   cego.         O   fato    tem    escopo    catequético, pois    na    pessoa   
de    
        Bartimeu   temos   a   figura   do   discipulado   radical:   verdadeiro   discípulo    é   
aquele        

         Que, -  pela   fé, -   enxerga   e   segue   a   Jesus   rumo   a   Jerusalém.    
 
14.   Ser    discípulo   do   mestre    é   desejar   enxergar    e   comprometer-se. Bartimeu:      
        -   supera   Simão   Pedro    que, - após   confessar   Jesus   como   Messias, -    quer   
impedi-lo     
                          De    sofrer (8,32);    
        -   supera   os   doze   que, no caminho, discutem   entre si   quem seria o maior (9,34);      
        -   supera   os   filhos   de   Zebedeu     que   buscam   privilégios (10,37). 
             Por isso, Bartimeu   é   modelo   de   toda   pessoa   que   precisa   abrir   os   
olhos,     
                                Tomar   consciência, comprometer-se   e   seguir   o   Mestre   até o 
fim. 
 
15.   O   cego    curado    apresenta     um    belo    ITINERÁRIO     para    o    discipulado:     
        -  consciência do que se é, acompanhada de inconformismo (sentado   à beira do   

           caminho   e   tendo   que   viver   de   esmolas, como   pedintes   explorados)  



           -  consciência   de   que   Jesus   pode   transformar   essa   situação (- clamor -); 
        -  resistência   no   clamor, não   se   intimidando   diante   de   quem   manda   calar; 
        -  ruptura   definitiva   com   o   passado   que   não   gera   a   vida (salta, joga fora o 

manto); 
        -  consciência   de   que   deseja   algo   novo (-  Jesus   o   provoca   a   dizer   o   que   

pretende    
           que   seja   feito -); 
        -  e   finalmente, seguimento   livre   de   Jesus (notar que Jesus está chegando a 

Jerusalém). 
 
1ª.   Leitura:     Jr    31, 7 - 9 

 
16.  Livro da consolação.         Os   capítulos 30-31   de   Jeremias (seção chamada   de “livro da   

         Consolação”) tem como    tema    a    esperança    e    restauração    do    povo.         
Nesse    
       Período, Judá    caminha    rapidamente    para    a    ruína, e   Israel   está   exilado   
na    
       Assíria   há   um   século (desde 722 a.C.). 
 
17.   Proximidade   e   a   predileção   que   Deus.    Não   é fácil descobrir   quais   tenham   
sido    
          os   motivos   que   levaram   Jeremias   a   pronunciar   essas   mensagens   de   

esperança.           
        Talvez   tenha   sido   a   reforma   político-religiosa   empreendida   pelo   rei Josias 
(622  

             a.C.), ou   a   queda   de   Nínive, em   612 a.C. 
         Certo   é   que   o   profeta, -  com   os   oráculos   dos   capítulos 30-31, -   quis    reerguer    
as   
           Esperanças    do    povo    sofrido, mostrando-lhe     a    proximidade e a predileção    
que   Deus     

           Tem    para    com    ele:   cegos   e   aleijados, mulheres   grávidas   e   as   que   dão   
à   luz    
         formam a família de   Javé. 
 
18.   Chegou   o   tempo   de   libertação.  Jeremias   desenvolveu   sua   atividade   
profética        
        em   Judá   a   partir   do   ano   627 a.C.  Há quase   um   século, os   habitantes   do    
        Reino   do   Norte (Israel) viviam como   escravos   na   Assíria, sem   que   Judá   
        levasse a sério o sofrimento de seus   irmãos. 
                  Por   isso, o   profeta, -  aproveitando   um   acontecimento   promissor, -   proclama   
que    

           chegou    o   tempo   de   libertação   para   Israel.    E Judá   é   convidado   a   fazer   
festa    
        por   causa   dos   irmãos   prestes a serem libertados:  "gritem   de   alegria   por 
Jacó, 
        Exultem   pela   nação-líder!     Proclamem-no   exultantes   e   digam:   o   Senhor   
sal-     
        vou   seu   povo, o   resto   de   Israel” (v. 7). 
 



19.   O   próprio   Deus   se   encarrega   de   reunir   e   organizar   o   povo   sofrido, 
trazendo-o    
        de   volta   à   sua   pátria.    Quem    ele    reúne, organiza    e    reconduz? 
 
         -   aqueles   que   estão   na   miséria, sofredores   e   fracos, marginalizados e 
indefesos,     
              porque    estes   é   que   são    o   povo   de   Deus, os   que   ele   privilegia   
              e   liberta:   "entre    eles    há    cegos    e    aleijados, mulheres    grávidas    e    que   
dão    
                  à   luz"  (v.8b). 
         -   eles    sintetizam    os    sofredores     e    marginalizados   do   povo (cegos   e   

aleijados),   
             os   indefesos   e   que   precisam   de   amparo (mulheres grávidas   e   que   dão   à   

luz); 
         -  mas   são   as   sementes   de   esperança   no   meio   da   dor:    apesar    do   
sofrimento,    
              há   claros   sinais   de   vida   nas   mulheres   grávidas   e   nas   que   já   estão 
ama- 
              mentando   seus   filhos.     Do   sofrimento   nasce   a   alegria; da   dor   brota   
a    
              Fecundidade. 
 
20.   O   carinho    de    Deus.      
          -   O    carinho   de   Deus    para   com   os   sofredores   e   indefesos    se   manifesta    
no   
            Modo    como   ele   os   conduz:   "eu   os   levo   aos   cursos   de   água, por   estrada   

plana,     

              onde   não   tropeçam” (v.9b). 
        -   O retorno dos exilados   supera    a   antiga   vitória    sobre   a   opressão   no   
Egito,     
             pois   Deus   é   como   o   PASTOR   que   conduz   com   cuidado   seu rebanho (Sl 

23). 
        -  Mas   ele   não somente é   pastor   que   conduz:   é   PAI   dos   sofredores   e   
inde- 
            fesos, e   estes   formam   sua   família:  "eu   sou   um   pai   para   Israel,  e 
Efraim  é    
            meu   primogênito" (v.9c) . 
 
21.   Aí   está    a    opção    de    Deus. 
        Aos   ouvidos    dos    rebeldes    habitantes    de    Judá, o   fato    de    Deus    
escolher   
        Efraim (o Reino do Norte) como   seu   primogênito   devia   ser   um   alerta   à   
conversão.        
         De   fato, o    Senhor    transtorna    os    esquemas    fixos   de   Judá, que    se      
         julga   primogênito   e   protegido, como outrora   o   patriarca Jacó, ao   pôr   
Efraim      
         à  frente de  Manassés (cf.  Gen. 48, 8-20), confundira   os   planos   de   José. 



                     Isso   porque   Javé    é    o   Deus   dos   sofredores   e   indefesos.     Seu   
compromisso    

                     É   com   eles, e   os   deserdados   são   seu   filho   primogênito, com   o   qual   
ele    
                   Se   comprometeu   e   a   quem   está   reservada   a   herança:   "assim   
dirás   ao    
                   Faraó:   Israel   é   o   meu   filho   primogênito" (E 4,22). 
 
2ª.   Leitura:     Hb   5, 1 - 6 

 
22.   O    único    sacerdote.              Os   versículos   de   hoje   são   a   mensagem   central   
de    
        Hebreus:   Jesus    Cristo   é   o   único   Sacerdote, ou   seja, só    ele   é   Mediador   entre    
         Deus   e   as   pessoas. 

        22.1.   O   texto    se    situa    dentro    da    segunda    parte   de   Hebreus (3,5-5,10), 

cujo    
                  tema é:   Cristo   sumo   sacerdote    digno   de   fé e   misericordioso.     
        22.2   Dentro   dessa   segunda   parte, temos   uma   seção    que    abrange    4,15 - 

5,10,    
                 onde se   insiste   na    originalidade     e     unicidade    do    sacerdócio    de    
Cristo.       

                                                   É   aqui   que   se   insere   a   leitura   de   hoje (maiores 

detalhes    
                                                            Sobre   Hebreus    em   II   leitura   do   27º.  Domingo comum). 
 
23.   O   Sacerdócio   do   Antigo   Testamento.  Os   quatro   primeiros   versículos   
apresentam,         
        -   de   forma   genérica, -    o   relato   do   sacerdócio   do   Antigo   Testamento.    
         
        23.1.  Os   sacerdotes   eram   pessoas   do   povo:   tiradas   do   meio   do   povo   e    
         instituídas   em   favor   do   povo (v.1a); 
        23.2.  sua   função   era   a   de   oferecer   sacrifícios   pelos   pecados (v.1b); 
        23.3.  sendo    pecadores    como    todos    os    mortais, deviam    oferecer    
sacrifícios    
                 pelos    próprios    pecados    e    pelos    do    povo, aprendendo   assim    a    
ter    
                 compaixão   daqueles   que   representavam   diante   de   Deus (vv. 2-3); 
        23.4.  cabia   a   Deus   escolhê-los, como   escolheu   e   chamou   a   Aarão (v.4). 
 
24.   Excelência, originalidade   e   unicidade   do   sacerdócio   de   Cristo.     Esses   
versículos    
        mostram a identidade   e   função   dos   sacerdotes   do   A T.           Isso   serve    
para    
        que a comunidade   à   qual se   dirige o texto   de   Hebreus   faça   a   comparação    
        desse sacerdócio  com o  sacerdócio de  Cristo, infinitamente   superior ao    
        primeiro, abolindo-o. 
                   De  fato, o  texto  de  Hebreus  quer  mostrar  à  comunidade cristã a                      



                     Excelência, originalidade   e   unicidade   do   sacerdócio   de   Cristo, constituindo-
o  
                     Único   MEDIADOR   entre    Deus    e    seu    povo. 
 
25.   Sacerdócio   superior   ao   da   antiga   aliança .  Os  versículos  5-10  contrapõem   o    
        Sacerdócio   de   Cristo   ao   do   Antigo  Testamento   (vv.5-6) :   Jesus não   usurpou   
o    
        sacerdócio ;     pelo   contrário,     o    próprio   Deus   o   declara    seu   Filho   ("Tu   és   

meu    

          Filho,    eu   hoje   te   gerei ...",  cf. Sl 2,7),    sendo   que   seu   sacerdócio    é    superior    ao   
da    

         antiga   aliança :  "Tu és Sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedec" 
(cf. Sl 110,4).    
            Os   outros   versículos   (que   não   fazem   parte   da   leitura   deste   domingo)   

mostram   
            que    Jesus   é   Sumo   Sacerdote    porque    se   apresentou    a   si   próprio    como        

               oferta   e,   mediante  o  sofrimento (vv.7-8),   obteve   a   salvação   de   todos   (vv. 9-

10). 

 
26.   Sacerdote   porque   Filho.     O  autor de Hebreus buscou   confirmações bíblicas    
        para   provar   a   originalidade e   unicidade   do   Sacerdócio   de   Cristo.   Ele   
supera       

           e   suprime   o   sacerdócio   da   antiga aliança   por   sua   relação   única   e   estreita   
com    

          Deus:   é   Filho.     Seu   sacerdócio   não   se   prende   à   instituição, mas 
assemelha-se   ao   de    
        Melquisedec, sacerdote   de   origem   desconhecida, do   qual   o   patriarca Abraão    
        reconhece   a legitimidade, oferecendo-lhe   seus   dons (Gen. 14,17-20). 
 
27.   O   único   mediador   entre   Deus   e   a   humanidade  .    O  texto   de   hoje   de   
Hebreus    
        enfatiza   que   CRISTO,    -  solidário   em   tudo   com   as   pessoas,  -    é   o   único   
Mediador     

          entre   Deus   e   a   humanidade,    pois   sua   morte   é   o   sacrifício   que  apaga  
nossos       
        pecados   e   nos   aproxima,   -  de   modo   extraordinário   e   único,  -   de   Deus.   
 
R e f l e t i n d o   . . . 

 
1.   CELEBRAR    A    EUCARISTIA .          A   comunidade   cristã   se   reúne   para   celebrar   a      
         vida   e   a   fé    em   Cristo,   único   MEDIADOR    entre   Deus   e   as   pessoas .      
      Celebrar   a   Eucaristia   é   FAZER    MEMORIA   do   sacerdócio   de   Cristo,   que,  -  mediante 

        o   sofrimento    e   a   morte, -   trouxe    o   perdão    e   a   salvação   para   todos .          
        Da   celebração   fazem   parte    todos   os   que   tem   fé.      Celebrar   a   Eucaristia         
         é,   pois,    professar   a   própria   fé,   abrir   os   olhos,   romper  com   a   sociedade    
         que   marginaliza,   para   seguir   Jesus,    formando    com    ele    uma    só    coisa,    
         construindo   com   ele   novos   valores   e   uma   sociedade   justa   e   fraterna. 
 
2.   A  SUBIDA    A   JERUSALÉM ,   -  embora    caminho    do   Servo   Padecente  - ,  não   deixa   de      
      ser   também a  chegada   do   Messias.  Hoje   a   liturgia   insiste  num    sinal   messiânico    



     evidente :   a   cura   de   um   cego.    
     
      2.1.   A  revelação  de  Jesus   como   Messias   "diferente"   surge,  portanto,   da   dialética     
              entre   o   que   se   esperava   do   messias   e   o   que   não   se   esperava   dele.        
      2.2.  Depois   da   incompreensão   dos   discípulos  em  Mc 8,14-21,  Jesus   se   manifesta     
              como    MESSIAS    abrindo    os    olhos    ao    cego    de   Betsaida  (Mc 8,22-26).               
              Se, por   um   lado,    Jesus   proíbe   a   publicidade,    por   outro,    os    iniciados  
              (discípulos)   já   viram   bastante   para   que,    logo   depois,   Pedro   profira   a   profissão    

           de   fé:  Tu   és   o   Messias.     Mas    ele   não   sabe    o   que   isso   significa,    
              pois   ele  pensa   em   categorias   humanas (8,33).    
    

      2.3.   Ao   fim   das   predições   da   Paixão  (em  que   os   discípulos   são   ensinados   a  respeito   

                 da   natureza   da   missão   de   Cristo,    embora    sem    entender    plenamente)    Jesus    nova- 
              mente   cura   um   cego :   Bartimeu ,  o   cego   de   Jericó.    
   
              2.3.1.   A  este  Jesus  não  lhe  proíbe  publicar  o  acontecido:  pelo   contrário,   o   homem    
                         "segue  Jesus". Pois   é  chegada  a  hora   de  revelar seu  messianismo,    
                           não  só   aos  iniciados,   mas   à   multidão    reunida   em  Jerusalém.            
              2.3.2.   A   cura   de   Bartimeu   acontece   na   saída   de   Jericó,    na   direção   de   
                         Jerusalém,    onde    Jesus    será    acolhido,    logo   depois,   como    o    rei   
                         messiânico   ( embora   a   multidão    em   11,1ss   não   saiba   o   que   isso   implica  ... ).         

                         Portanto,   podemos   dizer   que,   -   ao   abrir   os   olhos   ao   cego  -,   Jesus     
                         deixa   entrever   seu   messianismo   a   todo   o   povo   de   Israel.  
 
3.   SINAL    MESSIÂNICO .    Abrir  os  olhos  dos  cegos  era  um  sinal  messiânico  de destaque.      

      A  1ª.  leitura   traz   uma   profecia,    escrita   por   Jeremias   para   animar    
       o  "resto   de   Israel ",   as   tribos  do  Norte,   deportadas   pelos  assírios  em  721 a.C.,        

        sugerindo-lhes   a  perspectiva  de  volta .    As   tribos   serão   reunidas .    Mesmo    os    
       cegos    e    coxos    estarão    aí .       Bartimeu    é    o    representante    desta    profecia,    
       quando  Jesus   sai   de   Jericó,   na   direção   de  Jerusalém,  centro  da  antiga  Aliança. 
 
4.   Ele   é   salvo ,    porque   tem   fé  .      Bartimeu    é    também    o    protótipo    dos    que    
      querem   ver.  Esta   é   a   condição   para   a   salvação.  Ele  é  salvo, porque  tem   fé  (10,52).      
      Ele   a   demonstrou    de   modo   palpável    insistindo   em   chamar   a   atenção     
      de   Jesus,     apesar    das    reprimendas    da   multidão   e   dos   próprios   discípulos.         
      Ele    invoca   Jesus   como   MESSIAS   ( "Filho   de   Davi" ),  em   plena   multidão ,   e   Jesus    
      confirma   sua   invocação   pelo   atendimento   que   lhe   concede.     
       Pressentimos   aqui   as   multidões   de   Jerusalém   aclamando   Jesus   como 
       o   que   traz   presente   o   "reino   de   nosso   pai   Davi"  (11,10).   Mas,   apesar   de  
       todo  o   entusiasmo,    ele   continuará   seu   caminho   até   o   Gólgota. 
 
5.   TER    PRESENTE    TODO    O    CAMINHO    ATÉ    O    FIM.     As leituras   dos   domingos   do Tempo   
      Comum   não   acompanham   Jesus   no   resto   do   caminho   da   cruz:  a    Semana Santa 
      é   que   faz   isto.  Seria   bom   fazer   uma   meditação   sintética   da 

     Caminhada   até   a   cruz.     Caminho   paradoxal, de   sinais   e   desconhecimentos, de    
      Fé   e   incompreensões, de   entusiasmo   e   aniquilação ...   
      5.1.  Cada    um    traz    em    si     alguma    esperança    messiânica, alguma    utopia.    
             Será   que   ela   corresponde   ao   critério   de   Cristo, que   mostra   ser, ao mesmo 

       tempo, a   negação  e  a  plenitude  daquilo   que  esperamos?        
      5.2.   Para   receber   em   plenitude, precisamos   admitir    uma    revisão    daquilo    que   

          esperamos. Talvez   seja   isso   que   sugere   a   oração   do dia:   "amar   o   que         
             ordenais   para   conseguirmos   o   que   prometeis". 



 
6.   Com   ele   tambem   nós   subimos   a   Jerusalém .     Nos   domingos   anteriores   acom-   
      panhamos   Jesus   e   os   apóstolos   na   caminhada   rumo   a   Jerusalém ,   que   foi,   
      como   vimos,   uma   grande   instrução   sobre   seguir   Jesus   e   assumir   a   cruz.        
      E  vimos  também   que  essa  instrução   encontrou   cabeças   duras,   impenetráveis ...   
      E ...  as   nossas   cabeças ...   são   penetráveis   ao   " jeito "   de   Jesus   Cristo ... ?     
 
7.   Dois   milagres ...    duas   curas ...    dois   cegos .       Marcos   emoldurou   toda   a   seção   

      8,27 - 10,45   (- da   proclamação   messiânica   de   Jesus   por   Pedro   até  o  3º. anúncio   da   Paixão -)      

       entre   dois   milagres   simbólicos ,   duas   curas   de   cego. 
                 Na   primeira   (8, 22-26)    o   trabalho   era   duro :   Jesus   teve   de    repetir    seu   
       gesto   de   cura .          Já    depois   da   instrução   do   caminho    (em  Mc 10,46-52),   a    
       cura    se    dá    com    maior    facilidade,    e    o    homem    curado    é    admitido   na    
       companhia   de  Jesus    para   segui-lo   até   Jerusalém.       Marcos    até    registra    o    
       nome   do   cego,   Bartimeu,  provavelmente   conhecido   entre   os   primeiros   cristãos. 
 
8.   INCRIVEL!  ...     SÓ    O    CEGO    CONSEGUE    VER!              
      Mesmo   no   fim   do   caminho, os apóstolos   não   compreenderam, mas   um   cego         

      Chegou   a   ver    com   clareza, para   seguir   Jesus   pelo   caminho.    

       8.1.  Compreender   Jesus    não   é   uma   questão   de   'status'   na   Igreja (o apostolo) 

                queriam   os   primeiros   lugares! ...), mas   de   deixar-se   transformar   por   Jesus.          

      Aliás, no   ponto   final   da   caminhada, -  no   Gólgota, -    os    apóstolos   vão    
              Primar    pela   ausência; só   vamos   encontrar   aí   as   mulheres   que   acompanharam 
              Jesus    pelo    caminho. PORTANTO, o    seguimento    radical    de  Jesus   pelo   caminho 

          até   a   cruz    não   é   privilégio   do   clero. 
 
9.   Quem   entra ...   quem   participa ...   quem   segue   até   o   fim !    Que   os   cegos   veem   
                e   os   coxos   saltam   e   caminham   é   um   sinal   do   tempo   messiânico.      
                É   o   que   a  1ª. leitura   de   hoje   anuncia   pela   boca   do   profeta   Jeremias .               
                Ele   imaginou   o   tempo   da   salvação   como    a   volta   dos   israelitas  deportados   
para   Jerusalém,    
                com    inclusão    de    cegos    e    coxos.      
                Assim,   o   cego   de   Jericó   (- que   aclama   Jesus   como   "filho   de  Davi" -)   vai   participar   
da   entrada     
                de   Jesus    em    Jerusalém    e   juntar   sua   voz    à   da   multidão,   que  vai   saudar  
Jesus   com   essa    
                mesma   saudação   messiânica  (Mc 11,9-10).    
                 No   dia   do   Messias,   este   e   os   cegos   entram   juntos   na   cidade   de   Deus . 
 
10.   E   NÓS ?  Será   que   nos   deixamos   abrir   os   olhos   para   seguir   o   Messias    
                na   etapa   decisiva   de   sua   caminhada?  Será   que   somos , de  fato,   companheiros   
de   caminho,   
                de   todo   o   caminho ?      

    10.1.  Para   isso, precisamos   saber   que   somos   cegos :   não   temos,  -  por   nós   mesmos, -   a   

capacidade   de     
           seguir  Jesus    no    seu    caminho    messiânico  (...  não no   nosso ! ), caminho de amor  e  justiça 
radicais. 

    10.2.  Muitas   vezes   somos    tão    obcecados    pelas    miragens    do    progresso    e   do   

          consumismo    que   nem   suspeitamos   de   nossa   cegueira.        Mas   o   cego   de    
             Jericó   invoca   Cristo,   é   por   ele   curado   e   segue-o  no  caminho  que  outros,    
             em   condições   bem   melhores,   não   quiseram   seguir  ( por  ex.  o  homem  rico ...). 

 



    10.3.   Esta    é    a    nossa    imagem .           Imagem    da    nossa    sociedade,    da    nossa       

           "cristandade".     O  povo   dos   pobres, (-  submerso   nas   trevas   da   opressão   econômica    

               e   da  dominação  cultural,    que   lhe   impede    de   ter   uma   visão   do   que   está   acontecendo,)     
               encontra    em    Jesus    quem    lhe    abre    os    olhos,    de   modo    que    possa    
               segui-lo,    desimpedido    e   participando   com    ele,   até    a    cruz    que    liberta    
               os   irmãos   e   irmãs. 
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