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 A passagem do Evangelho de João 9, 1- 41 trata do ‘cego de nascença’.

Nesse sinal Jesus devolve a vista ao cego, que acarreta a transformação da

vida do cego ao confessar Jesus.

 Sendo sego de nascença conclui-se que já havia nascido pecador. (Por isso a

pergunta quem pecou: o próprio cego ou seus pais)

 Impuro: No caso o cego não tinha acesso a comunidade social, ao Templo e

a salvação.

 Cego mendigava na porta do Templo ( Cegos e coxos na porta do Templo

faz referência a II Sm 5,8)

 Ausência do nome: uma referência ao grupo e a comunidade excluída e

depois aos que seguem a Cristo.

 Vizinhos: opiniões diversas quanto ao cego. Antes apenas cego, agora passa

ter uma identidade.





 Após curado o cego desconhece o paradeiro de Jesus ( ao ser curado o cego chama

Jesus pelo nome e somente após a cura confessa como Senhor).

 O questionamento das autoridades não é pela cura do cego, mas por ser realizada

no sábado. Colocam as práticas de Jesus como obras do demônio.

 Estimulam ao cego a dizer que Jesus era um Profeta. Afim de incriminar Jesus.

 Interrogatórios dos judeus ao cego é na busca de incriminar Jesus.

 Expulsam do cego da Sinagoga, é expulsão os que professam Jesus como Filho de

Deus e com isso perdiam alguns privilégios como lugar no Templo para o culto,

direitos a um enterro digno.

 Após ser curado e ao professar Jesus como Senhor. O cego passa testemunhar e ao

responder diante da autoridades ele representa uma comunidade. Questiona o

conceito de pecador (9,31) e ironiza as autoridades (9,27).



9,1 - 5: Apresentação dos personagens – Jesus, Cego e discípulos.

9, 6 - 7: A prática de Jesus: a cura do cego.

9, 8 -12: Reações: Vizinhos começam a reconhece-lo.

9, 13 - 17: Autoridades questionam o cego.

9, 18 - 23: Autoridades questionam o cego pela segunda vez.

9, 24 - 34: Autoridades questionam o cego pela terceira vez.

9, 35 - 38: Reencontro de Jesus com o cego. Profissão de fé.

9, 39 - 41: Muitos são os cegos que não querem ver. 





 Ao fundo a questão da lei do Puro e Impuro (excluindo da sociedade as pessoas enfermas).

 Enfermidade e doença era sinal de pecado.

 Mostra duas propostas a de Jesus e da Sinagoga Judaica / Império Romano.

 A passagem ocorre entre duas grandes Festas Judaicas: Tendas (7,2) procissão com agua e luz e

Dedicação do Templo (10,22).

 Autoridades não acreditaram que ele era cego de nascença, negação de Cristo.

 Fariseus seguimento da Lei do Puro e Impuro. Pais dos cego medo dos Judeus (pois os que confessavam

outra doutrina eram expulsos do Templo). Templo / Moises.

 Grupo de Jesus são aqueles que adquiram uma nova visão da realidade. Confessando Jesus como

Messias, Filho de Deus, Profeta. Deus ouve as suplicas do pecador.

 Dois grupos contrários ao Messias: Gnosticismo ( a pessoa se salva graças ao conhecimento religioso

especial, a vida comunitária não possui relevância). E o Docetismo (negava a encarnação do Filho de

Deus).



 Cego – aquele que não enxerga. A pergunta de quem pecou: O cego ou seus pais,

faz referência a opressão que algumas pessoas eram condenadas devido sua

condição social.

 Rabi – Mestre.

 Ser curado é conquistar o espaço como pessoa, enquanto cidadão.

 Profissão de fé: Crer no Filho de Deus é ter vida eterna em seu nome.

 Cego de nascença ao ser expulso da Sinagoga representa a exclusão da periferia,

dos marginalizados da época.

 Jesus menciona água e luz que faz referências a outras passagens que utilizou

desses mesmos símbolos. Jesus é a luz do mundo.

 Lama e saliva representa o sinal ou unção, um gesto que conduz a ação.





 Lavar-se na piscina de Siloé (Enviado). Um ato de Deus a ser realizado por seu

enviado que é o ungido. Além de mostrar que o homem deve aceitar a luz e fazer

a opção.

 Ao lavar-se, o homem se purifica.

 Os pais, ao dizer que seu filho é adulto, mostra o medo de serem expulsos do

Templo. E representa que aqueles que creem em Cristo precisam de liberdade

para professar sua fé.

 Não sabe quem é Jesus, mas o que ele fez é bom. É afirmação que Jesus é Filho

de Deus encarnado. (9,31)

 Visão do cego é crer e ver a luz do mundo, que é Cristo. É não corromper após

conhecer a Cristo (9,41). Missão libertadora em referência ao Deus que tira o

povo da escravidão.

 Cego ao dizer: ‘Sou eu mesmo’ (9,9) mostra que reconquistou a dignidade

humana.

 Torna-se discípulo ao enfrentar as autoridades e ao professar sua fé.
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