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João 9 
 
Nesta Lição Estudará... 
Jesus e o Cego 
Os Fariseus Fazem Perguntas  
A Cegueira Espiritual 
 
JESUS E O CEGO: Leia João 9:1-12. 
     Os discípulos criam que todas as doenças eram uma punição pelo 
pecado. Mas, então, porque é que um homem deveria nascer cego? Não 
poderia ser por causa dos seus pecados. Ele nasceu cego, pois, antes de 
poder praticar qualquer mal. Seria, então, a sua cegueira, consequência do 
pecado dos seus pais? 
     Jesus explicou que nem sempre a doença e o sofrimento são resultantes 
do pecado. Muitas doenças surgem de causas naturais e não têm nada a ver 
com o pecado e o castigo. A cegueira deste homem dar-lhe-ia a 
oportunidade de ser curado por Jesus, e ser salvo dos seus pecados. 
Também proporcionaria a outros, a oportunidade de verem o poder de Deus 
e assim crerem em Jesus. Assim, Deus, que sabe todas as coisas antes que 
aconteçam, permitiu que aquele homem nascesse cego. 
     Algumas vezes não podemos entender o motivo dos nossos sofrimentos. 
Tentamos sanar as causas naturais de uma doença, ter cuidado com a nossa 
saúde, mas ainda assim nós e os nossos filhos sofremos as consequências 
de acidentes e enfermidades. E perguntamos: “Senhor, porque é que isto me 
aconteceu a mim?” 
     Algumas vezes Deus usa o sofrimento para nos corrigir. Devemos 
examinar o nosso coração e vida, e pedir perdão por qualquer coisa errada 
que tenhamos dito ou praticado; qualquer atitude errada ou pensamentos 
pecaminosos. Devemos orar pedindo que Deus nos cure. Acima de tudo, 
oremos para que através dos nossos sofrimentos, outros possam ver o poder 
e o amor de Deus e dar-Lhe louvor. É o nosso desejo que todas as coisas 
nas nossas vidas contribuam para a glória de Deus. 
 

Para Fazer 
 
1. Porque é que aquele homem tinha nascido cego?  
a) Por causa dos seus pecados. 
b) Por causa dos pecados dos pais. 
c) Para que o poder de Deus se manifestasse. 
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2. Porque o cego não sabia quem era aquele que o curara? 
a)  Porque ele só foi curado da cegueira após ter ido lavar-se no tanque de  
    Siloé. 
b)  Porque ao ser curado ele não perguntou a Jesus quem Ele era. 
c)  Porque Jesus era um estranho na cidade. 
 
OS FARISEUS FAZEM PERGUNTAS: Leia João 9:13-34. 
     Os inimigos de Jesus ficaram irritados porque Ele curara o cego num 
sábado. Eles nem mesmo pensaram no facto daquele homem ter sido 
curado, e não se alegraram com isto. Tentaram convencer o homem curado, 
que Jesus era pecador, e finalmente expulsaram-no da sinagoga (igreja dos 
fariseus). 
     Este homem que foi curado por Jesus, deu-nos um bom exemplo. Os 
seus argumentos não puderam convencer os lideres religiosos que Jesus 
fora enviado por Deus, mas ele podia dizer o que Jesus tinha feito por ele. 
Nós também podemos fazer isto. 
 
“Uma coisa sei: eu era cego e agora vejo” (João 9:25). 
 

Para Fazer 
 
3. Reflicta sobre João 9:25. 
 
4. Ore para que Deus o ajude a dizer aos outros o que Jesus fez por si. 
 
A CEGUEIRA ESPIRITUAL : Leia João 9:25. 
     Era uma coisa muito séria, ser expulso da sinagoga, quase como ser 
declarado morto. Jesus foi à procura do homem a fim de encorajá-lo. Ele 
declarou ao homem que era o Salvador, e este creu e louvou-O. 
     Jesus falou sobre cegueira espiritual. Os fariseus foram culpados da sua 
cegueira espiritual, porque se recusaram a aceitar a verdade. Mas, o 
mendigo cego creu em Jesus e foi, tanto curado, quanto salvo dos seus 
pecados. 
     Se não queremos ser cegos espirituais, precisamos de aceitar Jesus como 
nosso Salvador pessoal. Jesus vem a nós e abre os nossos olhos espirituais, 
enquanto lemos a Bíblia e oramos. 
 
“Desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei” 
(Salmo 119:18). 
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Para Fazer 
 
5. A que é que outra espécie de cegueira, Jesus Se referiu! 
a) Cegueira parcial – quando a pessoa precisa de óculos. I 
b) Cegueira espiritual – daqueles que não crêem em Jesus. 
c) Daltonismo – quando a pessoa não distingue as cores. 
 
6. O que é que cada um de nós precisa de fazer, para ser curado da cegueira 
espiritual? 
a) Aceitar pessoal e individualmente Cristo como o nosso Salvador. 
b) Tornar-se membro de uma igreja. 
c) Que alguém ponha lama nos seus olhos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


