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Recuperando o que foi perdido 

Pr. Harry Tenório 
 
(Marcos 10:46) -  Depois, foram para Jericó. E, saindo ele de Jericó com seus 
discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava 
assentado junto do caminho, mendigando. 
 
Introdução 
Fui atraído ao texto bíblico do sermão de hoje não pela revelação do seu conteúdo, mas 
pelo seu título. Ele diz que Bartimeu recuperou a visão. Desejamos ensinar-lhe a 
recuperar o que um dia foi perdido em sua vida.  
 
Testemunho do Sr Jerônimo 
Quando estava começando a minha carreira profissional, conheci um cego que tinha o 
hábito de semanalmente comparecer na minha sala de trabalho para solicitar ajuda 
financeira. Comecei a criar carinho pelo Sr. Jerônimo, porque embora fosse cego dos dois 
olhos, não se dobrava as dificuldades que a vida lhe impusera. Ele era casado e tinha 
seis filhos, dois dos quais já haviam terminado o científico e um deles estudava 
medicina na UFAL. Todos os outros filhos estavam no colégio. Agora me responda: 
Como ele sustentava uma família tão numerosa? Ele mesmo respondia dizendo: “Isto só 
é possível porque jamais me dobrei diante das dificuldades”. Trabalhava 12 horas por dia 
mendigando, era assim que sustentava sua família. Dizia que o acidente que produziu sua 
deficiência o abençoou com um coração novo, feliz e cheio de paciência. Testemunhava 
haver dois Jerônimos, o primeiro era muito pior que o segundo, agora sem visão.  
Agradecia seu infortúnio.  
 
Antes do acidente, Sr. Jerônimo era dono de uma casa de farinha. Foi lá o local do 
acidente. 
 
Pensei que um cego que não tivesse os globos oculares fosse incapaz de chorar, mas 
descobri que aquele acidente não afetara suas glândulas lacrimais. O sorridente cego 
um dia chorou.  Chorou quando perguntei se sempre era feliz, se sorrindo parecia 
enfrentar dificuldades. Pendeu a cabeça daquele cego e dois espessos fios de lágrimas 
foram derramadas sob sua face. Enxugando as lágrimas o cego filósofo confessou: “Nem 
sempre estou feliz seu Harry. Quando me lembro que jamais poderei ver o sol ou a 
beleza da face da minha esposa, nestas horas fico triste. Para mim não há segunda 
oportunidade. A certeza de não poder recuperar a visão, vez que já que não tenho mais 
os globos oculares, isto me deixa muito triste”.  
 
Pobre Jerônimo havia perdido algo muito precioso, não tinha o consolo do balsamo divino 
que nos anestesia diante das perdas. Não cogitava a possibilidade de um milagre. Ele me 
ensinou que mais triste que perder é não ter esperança de recuperar. 
 
O contexto do versículo bíblico que utilizaremos nesta noite nos mostra outra realidade. 
Com Bartimeu aprendo que a fé nos devolve toda a possibilidade de reavermos o 
que um dia a vida nos levou.  
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Falo por ventura para alguém que já perdeu algo significativo na vida? Você já perdeu um 
bom emprego? Já perdeu a esperança de ser feliz?  Então é com você que Deus quer 
falar nesta hora.  
 
Vamos orar? 

1) Um cego que não se dobrava 
 
Sua história está registrada por três evangelistas. Não são todas as curas que foram 
registradas triplamente na bíblia. A relevância da cura deste cego reside no fato de que 
um dia já havia enxergado. Quando todas as possibilidades de recuperar a visão haviam 
sido subtraídas teve um encontro maravilhoso com Jesus Cristo.   
 
Tanto Sr. Jerônimo como Bartimeu me ensinam a não me dobrar diante das dificuldades 
da vida. Ambos estavam trabalhando duro, arriscando a vida a cada manhã, saindo 
para rua para mendigar uns trocados que auxiliassem na manutenção da casa.  
 
Muitos têm o corpo plenamente normal não têm a disposição nem a coragem destes dois 
cegos.  
-Deus dotou você de uma inteligência privilegiada, de uma condição financeira que 
permite pagar uma faculdade, mas desiste fácil dos desafios da vida por puro 
comodismo?  
 
Inspira-me a vida do Jerônimo. Seu filho mais velho quase se formando em 
Medicina e os demais já encaminhados na vida. Gosto de conhecer histórias de 
pessoas que não se dobraram diante das dificuldades que a vida impôs.  
 
Os dias do Bartimeu eram escuros. Quem deu permissão aquele homem para sonhar 
reaver a visão?  Ele não passou por uma aula de discipulado intenso para imaginar que 
Jesus poderia curá-lo. Passando Jesus por onde estava não perdeu oportunidade.  
 
Testemunho da mulher que chorava a falta de dinheiro para comprar o remédio da 
sua filha. 
Esta semana estava me dirigindo a uma usina em Pernambuco na cidade de Araçoiaba 
quando próximo a cidade de Abreu e Lima uma forte dor de cabeça começou a me 
incomodar. Parei em uma farmácia pensando que um Anador pudesse resolver meu 
problema. Ao chegar ao balcão da primeira farmácia que vi, fui atendido por um vendedor 
que identifiquei como filho de uma mãe crente. Simpático e envolvente, o moço atendia 
com destreza as pessoas que buscavam um remédio para alívio das suas enfermidades. 
Uma senhora de meia idade chorava em um canto da farmácia. Perguntei ao vendedor: 
“Por que aquela mulher chora?”  
-Aquela maluca chegou aqui às oito horas da manhã com cinco reais precisando comprar 
um remédio de R$ 28,00, me respondeu. Diz que sua filha está muito enferma, tem 
convulsões, e que Deus revelou que enviaria um homem temente a Deus para completar 
o valor do medicamento.  
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-Moço, foi logo me dizendo sem dó, minha mãe é crente de uma destas igrejinhas 
pentecostais. Sofre do mesmo mal desta mulher. O mal do fanatismo. Elas não passam 
de pessoas que a religião e a crença em um Deus que faz coisas impossíveis ajudaram a 
desequilibrar. Se eu pudesse proibia este negócio de igreja de crente. Minha mãe está 
doida por causa de uma. 
 
“Ela chora só por causa disto moço, indaguei?” Não, respondeu resoluto! Está chorando 
de vergonha. Disse que antes de onze horas Deus enviaria este tal de homem de Deus 
que a socorresse. Agora já são 11:05 e este tal homem não apareceu. Sem deixar que 
ele concluísse direito, chamei a moça diante do balconista e disse: “Senhora, às vezes 
parece que Deus não vai cumprir suas promessas. Parece que chega um pouquinho 
tarde. Tudo para avaliar se continuamos crendo, mas eu sou o homem que Deus revelou 
que a ajudaria a comprar o remédio”. Saí de longe, hoje já viajei mais de 300 Km, mas 
aqui cheguei.  
 
Foi maravilho servir de instrumento de Deus para a vida daquela mulher. O que me 
deixou comovido foi que aquela senhora suportou os cinco minutos de Deus para 
trazer a resposta a sua oração sem duvidar.   
 
Certamente aqui tem pessoas para quem os cinco minutos já estão vencidos. Mas escute 
só, O PRIMEIRO PASSO A SER DADO PARA RECUPERAR O QUE FOI PERDIDO É 
NÃO SE DOBRAR AO TEMPO. Olhe para Bartimeu e não se dobre diante da espera. 
Podemos descobrir que o tempo da espera nos proporciona cenas maravilhosas. Nossa 
paciência é alongada, nossa temperança é desenvolvida.  
 
O cego que não se dobrava diante das dificuldades ainda deu alguns passos na direção 
do milagre. Vamos conhecê-los agora. 
 

2) Bartimeu ouviu Jesus 
 
“Ouvindo Jesus...” (Mc 10.47) 
A quem você tem ouvido nas horas de crise? Ouve ao médico? Ouve ao balconista da 
farmácia? Medita na longa espera? Observa como a vida tem sido dura com você 
enquando é graciosa com outras pessoas? 
 
Parece que ouvir Jesus é uma tarefa muito fácil para quem necessita de um milagre. 
Saibam, no entanto, na hora que as dificuldades nos afetam nossa mente fica bloqueada 
para ouvir Jesus. A voz que mais se ouve em um momento destes é a voz do 
negativismo, da realidade, da impossibilidade, do tamanho da dificuldade. Vozes que são 
produzidas no inferno e nos chegam à mente. 
 

• Se ouvir a voz de Deus fosse tarefa fácil nas horas de crise, quando o profeta 
mandou Naamã dar sete mergulhos em um rio, o famoso general teria 
obedecido facilmente.  

• Se ouvir a voz de Jesus nas crises fosse fácil, Pedro teria escutado Jesus 
quando ele anunciou que ele o negaria três vezes.  
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• Se ouvir Deus fosse fácil nas horas críticas da vida, Sara teria crido quando o 
Senhor anunciou que engravidaria com mais de noventa anos.  

• Se ouvir a voz de Deus fosse fácil nestas horas, Zacarias teria crido na 
gravidez da estéril Isabel. 

 
Bartimeu ouviu Jesus em uma hora que seu cérebro estava bloqueado com a 
barreira da impossibilidade. A voz mais evidente dizia em seu cérebro: “Se Deus 
quisesse me curar, por que não me livrou deste incidente que produziu a 
cegueira?” Às vezes Deus não nos livra do infortúnio, mas nos livra no infortúnio. 
Você compreende a diferença?  
 

• Deus não livrou Jesus da Cruz, porém o ressuscitou ao terceiro dia.  
• Deus não livrou José da calúnia da mulher de Potifar, mas na prisão deu-lhe 

revelação que o levou a resolver o problema do Faraó do Egito. A revelação o fez o 
homem mais importante daquela nação e o redimiu milagrosamente da prisão. 

• Deus não livrou João da prisão na ilha de Patmos, mas lá respondeu orações que 
ele fazia acerca do que aconteceria no final apocalíptico deste mundo. 

 
A quem você ouve na espera?  
Deus fala a alguém que tem esperado longamente?  

• “Faça alguma coisa, sugere o diabo”.  Você vai esperar que um esposo desça do 
céu? Vá à caça menina, sugere ele! Não foi isto que ele sugeriu a Sara? Empresta 
sua escrava a Abraão minha Senhora, então seu problema estará resolvido. Um 
filho será dado ao seu marido.  

- Você conhece as conseqüências produzidas pelo fato dela ter escutado esta voz? 
 
Moço (a), Senhor (a) BRARTIMEU OUVIU Jesus.  
Seus discípulos diziam: Cale-se! Você está incomodando o mestre. Se ele quisesse curá-
lo já o teria feito quando você andou os primeiros metros atrás dele. Já andamos muito 
sem que Ele escutasse seus gritos e você continua insistindo?  
-Quanto mais outras vozes objetavam, mais ele insistia!!! A restituição não é daqueles que 
pedem, mas daqueles que insistem em ouvir Jesus. 
 

3) Bartileu clamou 
 
Este foi o segundo passo dado por Bartimeu. 
“Deus já sabe do que preciso, não vou continuar insistindo nisto, diz o crente 
inexperiente.”  
 
Distinga nesta hora que existe uma diferença muito grande entre fazer um pedido com o 
clamar. Clamar é algo muito mais intenso que pedir.  
-Clamo se estou pedindo desesperadamente. Havia uma emotividade desesperada 
naquele pedido. Existem pessoas tão frias que pedem de uma forma que não há quem se 
sensibilize com o pedido. É triste conviver com pessoas frias. Estão desmoronando por 
dentro, porém tímidas, gélidas, parecem indiferentes a dor das perdas. 
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Antes de receber de volta o que a vida lhe roubou você precisa se curar da sua timidez, 
da sua frigidez de coração. Se há uma perda que nos afeta, necessitamos clamar a Deus 
por uma resposta.  
 

• Tendo um decreto desfavorável que o incriminava sem que houvesse cometido 
erro algum, Daniel orava mais intensamente ainda. Jogaram o moço na cova com 
Leões famintos (Dn 6), e os leões não tocaram em Daniel. O que produziu tamanho 
milagre? Clamor! 

• Uma mulher siro-fenícia clamava (Mc 7.26) para que Jesus libertasse sua filha de 
uma possessão demoníaca. Jesus sugeriu testando aquela mulher, que ela  por 
ser estrangeira não poderia receber aquela graça. Justificou que viera para 
socorrer os Judeus, mas ela era grega. O clamor daquela moça foi tão intenso que 
produziu comoção no coração de Cristo. Ela alcançou sua graça porque clamou. 
 

4) Ele deixou sua capa 
 
Os cegos andavam com uma capa característica da mendicância.  
Quando Jesus mandou chamá-lo, ele já foi deixando a capa. A restituição não acontece 
enquanto não nos dispomos a deixar aquilo que atrapalha o milagre.  Cada um de nós 
sabe o que impede o milagre acontecer.  
 
Nós somos resistentes a deixarmos antes de vermos o milagre pronto. O fato é: 
“Primeiro ele faz e depois eu deixo”. No reino espiritual as coisas não se 
processam assim. Primeiro você deixa e depois ele faz.  Primeiro você renuncia 
depois a restituição e o milagre acontecem. 
 

• Abraão primeiro deixou a terra prometida, depois Deus fez.  
• Primeiro o Jovem Rico precisaria renunciar seu apego ao dinheiro dando 

tudo aos pobres, depois Jesus faria.  
• Primeiro Rebeca saciou a sede dos camelos de Eliezer, depois ele contou que 

tinha um marido para ela.  
• Primeiro a pecadora ungiu Jesus com seu perfume mais precioso, depois ele 

a perdoou dos seus pecados.  
• Primeiro Zaqueu subiu em uma árvore para conhecer Jesus, depois ele foi 

jantar em sua casa transferindo sobre ele perdão e salvação.  
 
Este foi o terceiro passo que Bartimeu tomou na direção da restituição. Ele deixou a capa, 
em um evidente sinal de convicção de que não necessitaria mais daquele objeto. Passou 
a imagem de segurança no milagre, e Jesus correspondeu restituindo sua visão. 
 
Você precisa de um emprego e vive pensando na impossibilidade da idade que já 
tem?  
Esta é a sua capa.  
Você precisa de um marido, mas vive obsessivamente pensando que os anos estão 
passando e ele não chega? 
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Esta é a capa que você precisa deixar. Abandone-a.  
Você precisa de uma cura, mas a palavra médica é a sentença que a acompanha? 
Esta é a sua capa.  
Você quer muito ser próspero, mas sente dificuldades em ser um dizimista fiel? Esta 
é a sua capa. Abandone-a JÁ! 
 
Falo hoje para alguém que precisa receber de volta algo que a vida o roubou? 
Então aprenda com Bartimeu. Primeiro ele OUVIU JESUS, depois ele CLAMOU A JESUS 
e por último ele DEIXOU A CAPA no chão.  
 
Três passos que produziram o milagre. Agora chegou a sua hora, é a sua vez. Você hoje 
é o Bartimeu que o mestre deseja alcançar. 
 
 
 
 


