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EXEGESE DE João 9, 1-38;39-41.10,21: 

 

ESTRUTURA 

Nos deteremos em Jo 9,1-41: 

A) 9,1-12 – Cura do cego 

 I) 1-5 – A cegueira e as obras de Deus (ou 1-7) 

 II) 6-12 – Cura e mudança do cego (ou 8-12) 

B) 9,13-34 – Verificação do fato e interpretação dos dirigentes 

 III) 9,13-17 – Interrogatório do curado e divisão entre os fariseus 

IV) 9,18-23 – Tentativa de negar o fato. Interrogatório dos pais  

 (alguns colocam esse trecho como o quiasmo – tese: Os personagens são os pais do cego e 

os “judeus”. O diálogo gira em torno da identidade do filho, do modo de sua cura e da 

identidade daquele que o curou) 

 V) 9,24-34 – Esforço para separar de Jesus o cego curado 

C) VI) 9,35-38 – Encontro de Jesus com o homem 

D) VII) 9,39-41 – A cegueira voluntária, pecado dos dirigentes/uma breve controvérsia  

(Alguns autores colocam essa parte como pertencente à outra seção – Jo 9,39-10,21. 

Também pode ser um acréscimo posterior, com intenções litúrgicas. Outros textos de João 

semelhantes terminam sem a ação dos “curados”. Nestes versículos, termina-se com a 

adesão do cego à fé em Jesus. Ainda assim, o relato de Tomé (20,28) também termina com 

uma profissão de fé, não justificando uma exclusão dos presentes versículos). 

 

INTRODUÇÃO 

A condição de cego do personagem, participando da condição de carne de seus pais, é curado por Jesus 

a fim de viver na liberdade, sair da escravidão com a qual nasceu, sem opção de mudar. Apresenta relações 

com a Samaritana, que vê em Jesus o Messias esperado (Jo 4). Também se assemelha às controvérsias com o 

coxo da fonte de Siloé, Betesda (Jo 5), apesar de o cego dar mais testemunho ativo de conversão que o coxo. 

O texto exprime a expulsão dos cristãos das sinagogas, fato do tempo de João, não dos sinóticos.  

O texto apresenta 7 vezes a expressão “abrir os olhos” e usa alguns títulos a Jesus (o homem (9); 

passando pelo “profeta” (17); e alguém “que vem de Deus” (33); até o “Filho do Homem” (35-38)). A cura 

do cego está associada ao caminho mistagógico da iniciação cristã (batismo). A cura do cego é presságio do 

Messias (Is 35,5; 61,1). Não há cura no Antigo Testamento. O cego vai crescendo na visão, e os títulos vão 

mudando. Em contrapartida, os fariseus vão ficando cegos. A narração acontece fora do Templo, onde ficavam 

coxos e cegos (2Sm 5,8). Do versículo 8 ao 35, Jesus sai de cena, fato incomum. É o cego curado que falará 

em nome de Jesus. Jesus volta no final para coroar o caminho de fé do cego curado. Salienta-se não tanto a 

controvérsia do sábado, mas, sobretudo, o conflito entre crentes joaninos e judeus fariseus acerca de Jesus. 

 

ANÁLISE SEMÂNTICA 

 

PARTE I (A) 

v. 1-2 – Benção/maldição: Jesus vê o cego de nascença além dessa dicotomia. Ele já nasceu assim. Porque 

ele era cego, não tinha possibilidade de estudar a Lei, a Torá, não significava para Jesus que ele fosse 

amaldiçoado. Alguns textos defendem o pecado antes do nascimento (Sl 51,7; Ex 20,5). Mas alguns profetas 

recusavam essa ideia (Jr 31,29-30; Ez 18,1-4). Jesus não crê que a cegueira seja resultado do pecado (como 



os amigos de Jó). Ele muda a questão da cegueira o “porquê” para o “para quê”: Para manifestar a obra de 

Deus. 

v. 3 – Pecado/obras de Deus: Representa-se aqueles que nunca tiveram oportunidade de ver uma outra 

possibilidade de vida. Jesus traz algo novo e ele mesmo abre os olhos do cego. Ele traz o Espírito diante das 

trevas da sua carne, de sua história. 

v.4 – dia/noite: Mundo com Jesus ou sem Jesus. Adesão a seu projeto ou rechaço.  Aderir ao projeto de 

Jesus é aderir ao seu projeto de realizar obras em favor dos homens. A referência a “nós” designa as atividades 

de Jesus agora e dos discípulos posteriormente. 

v. 5 – mundo/luz do mundo: Jesus é luz das nações e liberta o mundo da opressão. Somente em sua 

presença, aderindo ao seu projeto, se podem realizar as obras daquele que enviou Jesus. Ele é o verbo 

encarnado de Deus (Jo 1). 

v. 6-7 – Saliva+terra/barro/Piscina de Siloé/ Fonte de Siloé/lavar-se/Vista: Carne e espírito. Jesus 

mistura seu Espírito, parte de si, com a terra que é a humanidade. O cego diz que foi ungido por Jesus. Os 

Fariseus apenas dizem que Jesus aplicou o barro nos olhos do cego. Referência ao Ungido (6). Outra 

interpretação é dizer que a lama representa a cegueira da humanidade. Mas é lavando-se na piscina de Siloé 

(enviado), que o cego é curado e recebe a visão. Há duas referências a Siloé: primeira se encontrava fora dos 

muros da cidade. A segunda dentro. Sobre a primeira, João faz referência a Jesus, o enviado (Siloé), diferente 

da primeira, que representa a Lei (5 pórticos). O cego deve escolher lavar-se nas águas de Jesus. A vida nova 

é escolha. Voltar a vista é ter discernimento para escolher a vida nova, a escolher os verdadeiros e os falsos 

valores (7). 

v. 8 – mendigo: primeira menção de que o cego era mendigo. Jesus tira o oprimido de sua situação e lhe 

dá a liberdade, a vida. 

v.9-10 – É ele mesmo/parece com ele/sou eu: as pessoas não sabiam quem era. Parecia outra pessoa. 

Liberto e com vida nova, João põe na boca do cego a definição de Jesus sobre si: Eu sou (9). Além disso, 

querem saber como mudou de vida (10). Ainda assim, o cego reafirma as ações de Jesus e sua adesão a ele. 

Mas ainda não sabe quem é Jesus. Este não faz proselitismo, apenas age em favor do homem (10). 

 

PARTE II (B) 

v.13-15 – Fariseus/barro/lhe abriu os olhos/descanso de preceito/ lavei-me/vejo: Alusão ao conflito 

entre a comunidade cristã com a sinagoga, mais que com o poder central judaico (13). Enquanto para os judeus 

a lei do sábado ainda valia, para Jesus, por meio de seus atos, Deus continuava sua obra de criação (14). O 

cego continua a reforçar a forma com que Jesus o curou, diante do primeiro questionamento dos fariseus. O 

que lhes importa não é a cura, mas como aconteceu (15). 

v. 16-17 – não vem de Deus/realizar sinais/profeta: os judeus se dividiam entre aqueles que defendiam 

a estrita observância da lei e os milagres que só alguém sem pecado poderia realizar (16). Para o cego, sem 

dúvida, Jesus é um profeta. 

v. 18-19 – Dirigentes judeus/Pais: Os fariseus (generalizados por toda a organização judaica, imersa na 

ideologia da Lei, nas trevas, buscam os pais do cego, também parte de uma vida oprimida, com medo das 

autoridades judaicas, para desmentir o que tinham escutado. 

v.20-23 – Nosso filho/nasceu cego/como é que vê, não o sabemos/ quem lhe abriu os olhos, também 

não o sabemos/maior de idade/medo/excluído da sinagoga: os pais têm medo de perder o seu único 

horizonte de vida, que é o mundo judaico. O filho, já maior de idade, diferente dos pais, já com o Espírito de 

Jesus, pode dar razão de si, sem medo (20-21). O “medo” é expresso 4 vezes no texto. Os súditos devem 

obedecer fielmente a opinião dos dirigentes. Quem é maior de idade e é livre não se subordina à Lei cegamente, 

com medo (21-22) 

v.24-25 – Homem (Jesus) pecador/ era cego/agora vejo: os judeus, antes divididos, agora tentam 

persuadir o cego de que Jesus é pecador (24). O que importa para o cego é que agora vê. Não nega Jesus. Já 

vive na luz. Já sabe discernir. Diferente dos pais, não tem medo. Enquanto os judeus têm Deus na boca, o 

antes cego o tem como convicção (25). 

v.26-27 – abriu os olhos/fazer-vos discípulos: diante da inquietude dos fariseus (26), o cego debate com 

as autoridades cegas (27). Retoma Is 42,18: “Ouvi, ó surdos! Olhai e vede, ó cegos! ” (27). 

v.28-29 – Discípulo/discípulos de Moisés: Questiona-se aqui algo importante: ou se é discípulo de Jesus 

ou da Lei de Moisés, da Lei sem amor, ou do amor fiel (28). Conservam uma epopeia do passado, mas negam 

a libertação presente, um novo êxodo, trazido por Jesus (29). 



v.30-33 – O cego mostra a cegueira dos dirigentes judeus, que não veem a manifestação de Deus por meio 

de Jesus. “Nunca se ouviu que dizer que alguém abriu os olhos a alguém que nasceu cego” (32). 

v.34 – Nasceste no pecado/dar lições a nós: os judeus insultam o cego e não rebatem seu argumento. 

Reafirmam sua superioridade. Não tem nada a aprender. E expulsaram o cego. 

 

PARTE III (C) 

v.35 – lançado fora/Jesus...foi busca-lo/adesão ao Homem: O cego não tem mais espaço na sinagoga. 

Mas Jesus foi busca-lo. A iniciativa é de Jesus. Busca os que são fiéis à nova vida. Jesus é o Homem, que é 

barro, plenamente humano, mas que também é o Messias. É o primeiro judeu a ser expulso. Aí começa Jesus 

a formar seu rebanho. 

v.36-38 – quem é, Senhor/aquele que está falando contigo/dou-te minha adesão/prostrou-se: como na 

samaritana, Jesus se mostra como o Messias (este que está falando contigo – Jo 4,26). “Prostar-se” refere-se 

a “dar culto/adorar. O homem, já adepto de Jesus antes de o conhecer, conhecendo-o lhe rende culto em 

Espírito e verdade. Jesus é o novo Templo daqueles que já não se encontram mais no Templo judaico. Há aqui 

uma alusão à profissão de fé na liturgia batismal. O barro representa a nova criação pelo batismo. 

 

PARTE IV (D) 

v. 39-41 – abrir processo contra esta ordem/fariseus/cegos/dizeis que vedes/pecado persiste: Negar o 

seguimento a Jesus é tornar-se cego. O problema não é a cegueira física, mas a cegueira consciente, que 

oprime, obrigando as pessoas a permanecerem nas trevas. Jesus não condena os fariseus, mas adverte-os a fim 

de quem tomem consciência daquilo que está em jogo, através da nova proposta de Jesus. 

Jo 10,21: Retoma o milagre da cura do cego depois de falar sobre o Bom Pastor. 
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