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OS SONHOS PERDIDOS PELO CAMINHO 

Mc 10,46-52 

 

O texto citado acima nos fala do cego Bartimeu encontrado pela multidão, por 
Jesus e seus discípulos à beira do caminho. No Evangelho de Marcos, o Caminho se 
refere tanto a Jesus como à experiência cristã feita pela comunidade de fé, pois um é 
indissociável da outra. Dizer que o cego se encontra à beira do caminho significa dizer 
que aquele que ainda não se encontrou com Jesus, dentro da comunidade, ainda 
permanece à margem, cego.  

Bartimeu encontra-se numa situação de cegueira e humilhação. Cada dia se 
coloca ou é colocado por alguém para colher, com sua capa, o sustento de sua vida. 
Trata-se de uma vida monótona, rotineira, à mercê da benevolência alheia. De 
repente, esse pobre homem escuta a multidão aproximando-se e falando de Jesus, e 
põe-se a gritar: “Filho de Davi, Jesus, tem compaixão de mim!”. No entanto, a turba o 
repreende e pede que se cale. Jesus, porém, pede para chamá-lo. Alguns incentivam 
o cego dizendo: “Coragem! Ele te chama, levanta-te!” Diante disso, Bartimeu larga o 
símbolo de sua humilhação, a capa, e dá um salto para a vida, ficando de pé. É 
importante ressaltar que, nos Evangelhos, o verbo levantar-se se refere também a 
ressuscitar. Jesus pergunta-lhe: “Que queres que eu te faça?”, atitude de quem deseja 
ouvir a resposta do desejo mais profundo do seu interlocutor, como Alguém que se 
propõe, sem jamais se impor com soluções e respostas pré-fabricadas de antemão. O 
cego responde-lhe: “Mestre! Que eu veja novamente!”. A partir desse encontro o cego 
recupera a vista e se torna discípulo. Diz o versículo 52: “seguia-o pelo caminho”. 

O fato de o Evangelho de Marcos nomear o cego como Bartimeu, filho de Timeu, 
mostra que Deus nos conhece pelo nome (cf. Is 43,1). Somos nós, eu e você, que nos 
encontramos na cegueira de uma vida monótona e rotineira, numa situação humilhante 
à beira do caminho. Podemos pensar nos religiosos e religiosas que já não caminham 
mais, estão estagnados no que aprenderam e viveram na época do noviciado. Ou nos 
padres e leigos que não aprofundam sua fé. Perderam seus sonhos, ideais e desejos 
bons pelas beiras dos caminhos. Perderam o viço e a jovialidade, por isso, enxergam 
pouco ou quase nada. Como o cego, faz-se necessário estar atento para perceber que 
o Senhor está perto. É preciso gritar o desejo mais profundo do coração, mesmo 
sabendo que a tendência da multidão será repreender-nos, calar-nos, manter-nos em 
nossa vida medíocre e sem sonhos, nivelar-nos sempre. O cego pede para ver 
novamente, o que aponta para um tempo em que ele podia ver com clareza. Não 
sabemos o que o cegou ou por que se tornou cego. Esta resposta só nós podemos 
dar, uma vez que nós devemos nos colocar no seu lugar. 

A passagem de Jesus por Jericó acorda nesse cego seus sonhos mais secretos, 
talvez seus desejos esquecidos, sua voz calada por outras vozes. Escutando que o 
Senhor o chama, como nos chama, o cego salta para a vida e renasce. Renascendo, 
torna-se discípulo. 

 

 

PARA RFLETIR/REZAR 

1. Quais foram os seus sonhos, seus ideais e desejos bons que se 
perderam pelo caminho? 

2. Quais são suas cegueiras e por que você se tornou cego? 

3. De que forma o encontro com Cristo pode curar-lhe? 
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