
Jesus cura um cego de nascença 

Jesus  estava  saindo  do  templo  quando  viu  um  homem  que  havia
nascido cego. Tanto ele como outros deficientes não podiam entrar no templo,
porque se acreditava que a doença era castigo de Deus. Os discípulos que
estavam com Jesus perguntaram: 

– Mestre, por que este aí nasceu cego? Quem cometeu o pecado, ele ou
os pais deles?

Jesus respondeu: 

–  Ele  não é  cedo por  causa de pecado,  mas para  que Deus possa
mostrar tudo o que sabe e pode fazer. E disse mais ainda. Agora é tempo de
fazer aquilo que Deus quer, pois é dia. Quando chegar a noite, ninguém poderá
trabalhar. Eu sou a luz do mundo enquanto estou aqui.

Então, Jesus cuspiu no chão e misturou um pouco de barro com a sua
saliva. Passou o barro nos olhos do homem cego e falou:

– Agora lava-se nas águas do tanque Siloé (que quer dizer enviado).

O homem foi,  lavou-se e  passou  a  enxergar.  Os  seus  vizinhos,  que
estavam acostumados a ver o cego pedir esmolas, perguntaram: 

– Aquele ali não é o cego que ficava sentado na porta do templo pedindo
esmola?

Uns diziam que era, outros que não era. “É parecido, mas não é.” 

Então o homem  curado falou: 

– Sou eu, sim!

Admirados, todos perguntavam como ele estava enxergando agora. Ele
respondeu: 

– Um homem chamado Jesus cuspiu na terra, fez barro e colocou nos
meus olhos. Depois, mandou que eu lavasse o rosto no tanque de Siloé. Eu fiz
o que ele mandou e estou curado.

– Onde está este homem? Perguntaram.

– Não sei, respondeu o que foi curado, saindo dali feliz, olhando tudo de
belo que Deus fez.



Nós podemos aprender desta história que Jesus é a luz do mundo e
através da luz de Jesus somos libertados para convivermos bem com as outras
pessoas e ter os mesmos direitos. 

O jeito simples como Jesus fez a cura mostra que nós também podemos
ajudar  as  pessoas  portadoras  de  deficiência.  Mesmo  as  pequenas  coisas
podem se tornar importantes na vida do próximo, porque Jesus, dando a visão
ao homem cego, lhe dá a chance de novamente fazer parte da sociedade.

Jesus é o enviado de Deus que trouxe a luz ao mundo através dos seus
ensinamentos, das suas pregações e das suas curas. 


