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JOÃO  9, 1-41: A Cura do Cego de Nascença 

 

 Em João 9,1, percebemos uma leve mudança de cenário: Jesus se retira do templo, e anda pelos 

arredores do local. João não indica o tempo exato do acontecimento, fatos nos leva a considerar que ocorreu 

essa cura do cego entre as festas das tendas (7,2) e a dedicação do templo (10,2). De tal modo, 

encontraremos neste capítulo os grandes temas de conflitos ocorrido em Jerusalém, encetado no cap.5, 

relacionado ao filho do homem, filho de Deus ou o Messias. No Cap. 9 vamos encontrar a mesma 

simbologia presente na festa da tendas (água 7,37; luz, 8,12).  

 Na narrativa do cap. 9, o autor se deixa guiar pelo número 7: sete vezes a expressão “abrir os olhos” 

vv 10.14.17.21.26.30.32 e sete maneiras de nomear Jesus, com peso crescente: rabi (v. 2), enviado (v. 7), 

homem (vv. 11.16). Profeta (v. 17), Messias (v. 22), Filho do Homem (v. 35). Senhor (v. 36).  

 No capítulo 9 também integra uma série de “sinais” de Jesus (cf. 9, 16). A comunidade Joanina não 

apenas quer mostrar o valor simbólico da vitória da Luz sobre as trevas cf (9,3-5), mas também contribuir 

para a iniciação cristã e mistagógica. 

 No antigo testamento não conta nenhuma narrativa de cura de cegos, mas anuncia-a como sinal do 

tempo messiânico e de seu profeta ( Is 35,5 e LXX Is 61,1). Nas tradições sinóticas encontram-se curas de 

cegos, mas nunca de cegos natos. Cf Mt 9,27-31; Mc 10,46-52 (Lc 18.35,43 = Mt 20,29-34); Mt 12,22-23 

Lu 11,14; em  Mc 8,22-26 a cura do cego se realiza mediante um gesto simbólico (toque, saliva) comparável 

ao de Jo 9,6. Mas a narrativa da cura em João é muito breve e serve apenas para ensejar, mediante um 

“trabalho” de Jesus, um episódio dramático em torno da “luz e cegueira” no contexto da vida da comunidade 

Cristã. 

Jo  9, 1-7  

Jesus encontra um homem cego desde o nascimento, mendigando na porta do templo, a tradição judaica 

relegava os cegos e os coxos na porta do templo; no podiam entrar, e para justificar isso citava- se até a 

palavra irônica de Davi sobre os cegos e coxos, (2 Sm 5,8). Perguntaram se a doença era por culpa do 

próprio cego ou dos seus pais, aqui a palavra era entendida de forma errada Sl 51,7 (“eu já era pecador 

quando minha mãe me concebeu”). Quanto aos pais, existia a ideia de que os pecados se vingam nos filhos 

(cf Ex 20, 5): mais esse texto apenas opõe o castigo limitado da infidelidade à misericórdia infinita- mil 

gerações do Deus da aliança. Todavia, já os profetas recusaram a ligação do sofrimento ao pecado dos pais 

(Cf Jr 31, 29-30 e Ez 18, 1-4). Jesus rejeita totalmente esse tipo de preconceito. A cegueira física do pobre 

mendigo não é consequência de pecado algum. É um acidente da natureza, que nada tem a ver com o pecado 

(cf Lc 13.2) 

Jo 9, 8 -12  

Ao encontrar o cego curado, os vizinhos se dividem em torno da questão se ele é mesmo o mendigo cego da 

porta do templo. Essa discursão lembra o ambiente dividido em torno da obra de Jesus. E espelha a divisão 

que reinava entre Judeus a respeito da comunidade joanina. Nessa narrativa os vizinhos perguntam ao cego 

como ele enxerga, ele conta literalmente como Jesus lhe mandou fazer. Todavia, diferentemente da narrativa 

do aleijado Jo 5 1-19 ele sabe o nome de Jesus.              

Jo 9, 13-17  

A cura foi realizada num dia de Sábado, Jesus transgrediu a lei do Sábado ele mandou um aleijado carregar a 

maca (cf. 5, 1-19). No Cap. 9,6 Jesus fez barro e cura um cego. A discursão se caracteriza por um profundo 



mal entendido, quem quebra a lei do sábado pode ser profeta. Pode-se até procurar resposta em Dt 13,1-5 (o 

profeta que manda seguir ídolos) os 18, 15-22 (o profeta que fala o que Deus não ordenou), mas Jesus está 

bem acima de tudo isso.  

Em Dt 13, 2-6, Moisés ensina a não seguir, e sim matar um profeta que, mesmo fazendo sinais, vai contra a 

lei de Deus.  

Jo 9, 18-23 

Os judeus não querem admitir o milagre. Mais exatamente, não querem ver o sinal. Chamam os pais do cego 

e perguntam se é filho deles e se nasceu cego mesmo. Os pais respondem que é seu filho e que nasceu cego, 

mas que não sabem como agora ele está enxergando. E remetem os fariseus ao próprio, já que tem a idade 

para responder por si mesmo. 

Os pais não querem confusão com os fariseus, porque estes já tinham decidido expulsar da comunidade 

judaica – sinagoga – quem reconhecesse Jesus como Messias. João atualiza o texto para a situação em que a 

comunidade está vivendo nos anos 80-90, quando o judaísmo reconstruído em torno do sínodo de Jâmnia 

decidiu a expulsão dos cristãos (15,18; 16,2). Uma vez que, os crentes de Jesus não eram tão conhecidos no 

tempo de sua vida terrestre. 

Jo 9, 24- 35  

Novamente as autoridades questiona o cego sobre o milagre, os fariseus dizem que Jesus é pecador porque 

desrespeita o sábado. Os fariseus querem mostrar para o cego que são eles os verdadeiros discípulos de 

Moisés que recebeu a missão do próprio Deus. Jesus era um herege pois não respeitava a lei. Ele não sabe de 

onde vem Jesus e não acreditam nele. Isso seria mais uma ironia da comunidade joanina frente ao Judaísmo: 

os judeus dizem a verdade, mais não sentido em que eles mesmo entendem isso. De fato não sabem de onde 

Jesus é, mais isso não é razão para não acreditar nele. Aliás, os próprios judeus achavam que a origem do 

Messias era desconhecida.  

Jo 9, 39 -41  

Jesus nessa narrativa mostrou que não é cego quem nasceu do pecado dos pais, como os fariseus falaram, 

(Cf v 34; v 2) eles é que se tonaram cegos por causa de seu próprio pecado (Cf. Jr 31,29-30 e Lc 13, 3) e 

como não reconhecem seu próprio pecado, permanecem no pecado, que é serem cegos para a luz do Cristo. 

O cego vê e crê seu ver é um símbolo de crer a luz do mundo que é o Cristo. Os fariseus vêem fisicamente 

mas não abre sua inteligência para ver a luz de Cristo. (Cf. Is 6, 9 e Jo 12, 40) por isso não crêem.  

A cegueira dos fariseus consiste, na mancha do pecado que permanece, essencialmente na autossuficiência 

apegada ao sistema do qual ele são donos. Aderir à comunidade dos excluídos que naquele tempo era a 

comunidade dos cristãos, seria uma revolução total em suas vidas. Nesse sentido, os fariseus fazem 

totalmente o contrário, confrontando com alguém o cego que renasce para vida em Cristo e questiona seu 

sistema de poder e pretenso saber.        

     


