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FAGULHA 01 
(01/08/2020) 

Bartimeu gritava mais ainda 
(01) 

 
“Chegaram a Jericó. Ao 

sair de Jericó com os seus 
discípulos e grande multidão, 
estava sentado à beira do 
caminho, mendigando, o 
cego Bartimeu, filho de 
Timeu. Quando percebeu 
que era Jesus, o Nazareno, 
que passava, começou a 
gritar: ‘Filho de Davi, Jesus, 
tem compaixão de mim!’ E 
muitos, o repreendiam para 
que se calasse. Ele, porém, 
gritava mais ainda: ‘Filho de 
Davi, tem compaixão de 
mim!’ Detendo-se, Jesus 
disse: ‘Chamai-o!’ Chama-
ram o cego, dizendo-lhe: 
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‘Coragem! Ele te chama. 
Levanta-te’. Deixando a sua 
capa, levantando-se e foi até 
Jesus. Então Jesus lhe disse: 
‘Que queres que eu te faça?’ 
O cego respondeu: ‘Rabbu-
ni! Que eu possa ver no-
vamente!’ Jesus lhe disse: 
‘Vai, a tua fé te salvou’. No 
mesmo instante ele recupe-
rou a vista e seguia-o no 
caminho” (Mc 10, 46-52). 

 

“Chegaram a Jericó”. 
O Senhor chegou a 

Jericó! Não estava sozinho, 
pois o trecho diz: “Chega-
ram…” Jesus é o missionário 
incansável! Ele veio para 
salvar as almas, não para 
viver ociosamente. 

O Salvador não entrou 
em Jericó para perder tem-
po… para realizar uma visita 



12 

vazia e curiosa… Ele entrou 
na cidade para pregar o 
Evangelho… para salvar 
almas… iluminar com o seu 
exemplo a cidade e seus 
habitantes. 

Imitemos o exemplo do 
Salvador que evangelizava de 
cidade em cidade. Agora está 
em Jericó! 
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FAGULHA 02 
(02/08/2020) 

Bartimeu gritava mais ainda 
(02) 

 
“Chegaram a Jericó. Ao 

sair de Jericó com os seus 
discípulos e grande multidão, 
estava sentado à beira do 
caminho, mendigando, o 
cego Bartimeu, filho de 
Timeu. Quando percebeu 
que era Jesus, o Nazareno, 
que passava, começou a 
gritar: ‘Filho de Davi, Jesus, 
tem compaixão de mim!’ E 
muitos, o repreendiam para 
que se calasse. Ele, porém, 
gritava mais ainda: ‘Filho de 
Davi, tem compaixão de 
mim!’ Detendo-se, Jesus 
disse: ‘Chamai-o!’ Chama-
ram o cego, dizendo-lhe: 
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‘Coragem! Ele te chama. 
Levanta-te’. Deixando a sua 
capa, levantando-se e foi até 
Jesus. Então Jesus lhe disse: 
‘Que queres que eu te faça?’ 
O cego respondeu: ‘Rabbu-
ni! Que eu possa ver no-
vamente!’ Jesus lhe disse: 
‘Vai, a tua fé te salvou’. No 
mesmo instante ele recupe-
rou a vista e seguia-o no 
caminho” (Mc 10, 46-52). 

 

“Chegaram a Jericó”. 
O Salvador veio para 

salvar, não para perder… 
não se acomodava em cantos 
escuros… mas sim, brilhava 
com o exemplo… iluminava 
a todos com a sua santidade. 

Deus quer que sejamos 
santos! O missionário não 
pode acomodar-se na vida 
espiritual, mas deve ser luz 
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em todos os ambientes: “O 
chamamento à missão deri-
va por sua natureza da 
vocação à santidade. Todo o 
missionário só o é autentica-
mente, se se empenhar no 
caminho da santidade” (São 
João Paulo II, Carta Encíclica 

Redemptoris Missio, 90). 
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FAGULHA 03 
(03/08/2020) 

Bartimeu gritava mais ainda 
(03) 

 
“Chegaram a Jericó. Ao 

sair de Jericó com os seus 
discípulos e grande multidão, 
estava sentado à beira do 
caminho, mendigando, o 
cego Bartimeu, filho de 
Timeu. Quando percebeu 
que era Jesus, o Nazareno, 
que passava, começou a 
gritar: ‘Filho de Davi, Jesus, 
tem compaixão de mim!’ E 
muitos, o repreendiam para 
que se calasse. Ele, porém, 
gritava mais ainda: ‘Filho de 
Davi, tem compaixão de 
mim!’ Detendo-se, Jesus 
disse: ‘Chamai-o!’ Chama-
ram o cego, dizendo-lhe: 
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‘Coragem! Ele te chama. 
Levanta-te’. Deixando a sua 
capa, levantando-se e foi até 
Jesus. Então Jesus lhe disse: 
‘Que queres que eu te faça?’ 
O cego respondeu: ‘Rabbu-
ni! Que eu possa ver no-
vamente!’ Jesus lhe disse: 
‘Vai, a tua fé te salvou’. No 
mesmo instante ele recupe-
rou a vista e seguia-o no 
caminho” (Mc 10, 46-52). 

 

“… Ao sair de Jericó 
com os seus discípulos e 
grande multidão…” 

O Senhor não deixou 
Jericó sem iluminá-la com o 
seu exemplo e fortalecê-la 
com a verdade… Ele não veio 
para bajular; mas sim, para 
converter os corações endure-
cidos. 

Grande multidão o 
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acompanhava na saída de 
Jericó… uns encantados 
com a sua autoridade; outros 
revoltados, pois não gos-
taram de suas palavras 
sinceras. 

Ninguém ficava indife-
rente diante do Senhor… Ele 
é luz que ilumina também os 
cantos escuros! 
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FAGULHA 04 
(04/08/2020) 

Bartimeu gritava mais ainda 
(04) 

 
“Chegaram a Jericó. Ao 

sair de Jericó com os seus 
discípulos e grande multidão, 
estava sentado à beira do 
caminho, mendigando, o 
cego Bartimeu, filho de 
Timeu. Quando percebeu 
que era Jesus, o Nazareno, 
que passava, começou a 
gritar: ‘Filho de Davi, Jesus, 
tem compaixão de mim!’ E 
muitos, o repreendiam para 
que se calasse. Ele, porém, 
gritava mais ainda: ‘Filho de 
Davi, tem compaixão de 
mim!’ Detendo-se, Jesus 
disse: ‘Chamai-o!’ Chama-
ram o cego, dizendo-lhe: 
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‘Coragem! Ele te chama. 
Levanta-te’. Deixando a sua 
capa, levantando-se e foi até 
Jesus. Então Jesus lhe disse: 
‘Que queres que eu te faça?’ 
O cego respondeu: ‘Rabbu-
ni! Que eu possa ver no-
vamente!’ Jesus lhe disse: 
‘Vai, a tua fé te salvou’. No 
mesmo instante ele recupe-
rou a vista e seguia-o no 
caminho” (Mc 10, 46-52). 

 

“… estava sentado à 
beira do caminho, mendi-
gando, o cego Bartimeu, 
filho de Timeu…” 

O cego Bartimeu estava 
muito entretido com as coisas 
caducas e passageiras desse 
mundo! Era cego, pobre e 
estava sentado à beira do 
caminho… mendigava para 
sobreviver. 
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Milhões de pessoas 
vivem “sentadas” à beira do 
caminho, preocupadas so-
mente com as coisas vazias… 
não se levantam para buscar 
o eterno… o “peso” das 
coisas da terra não deixa-as 
“voar” para o espiritual… 
estão acomodadas somente 
como o material. 
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FAGULHA 05 
(05/08/2020) 

Bartimeu gritava mais ainda 
(05) 

 
“Chegaram a Jericó. Ao 

sair de Jericó com os seus 
discípulos e grande multidão, 
estava sentado à beira do 
caminho, mendigando, o 
cego Bartimeu, filho de 
Timeu. Quando percebeu 
que era Jesus, o Nazareno, 
que passava, começou a 
gritar: ‘Filho de Davi, Jesus, 
tem compaixão de mim!’ E 
muitos, o repreendiam para 
que se calasse. Ele, porém, 
gritava mais ainda: ‘Filho de 
Davi, tem compaixão de 
mim!’ Detendo-se, Jesus 
disse: ‘Chamai-o!’ Chama-
ram o cego, dizendo-lhe: 
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‘Coragem! Ele te chama. 
Levanta-te’. Deixando a sua 
capa, levantando-se e foi até 
Jesus. Então Jesus lhe disse: 
‘Que queres que eu te faça?’ 
O cego respondeu: ‘Rabbu-
ni! Que eu possa ver no-
vamente!’ Jesus lhe disse: 
‘Vai, a tua fé te salvou’. No 
mesmo instante ele recupe-
rou a vista e seguia-o no 
caminho” (Mc 10, 46-52). 

 

“… estava sentado à 
beira do caminho, men-
digando, o cego Bartimeu, 
filho de Timeu…” 

Bartimeu mendigava, 
não tinha ainda implorado a 
ajuda do Salvador que estava 
passando perto dele. Quem 
não possui a Cristo, Luz do 
mundo, caminha na escuri-
dão: “Sois luz eterna, luz da 
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sabedoria… Ó Senhor, 
inflamado estou do desejo 
da luz” (Santo Agostinho). 

Jesus, Luz do mundo, 
estava perto de Bartimeu, 
respeitando a sua liberdade… 
o Senhor quer que implo-
remos a sua ajuda… somente 
assim a nossa “cegueira” 
será curada! 
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FAGULHA 06 
(06/08/2020) 

Bartimeu gritava mais ainda 
(06) 

 
“Chegaram a Jericó. Ao 

sair de Jericó com os seus 
discípulos e grande multidão, 
estava sentado à beira do 
caminho, mendigando, o 
cego Bartimeu, filho de 
Timeu. Quando percebeu 
que era Jesus, o Nazareno, 
que passava, começou a 
gritar: ‘Filho de Davi, Jesus, 
tem compaixão de mim!’ E 
muitos, o repreendiam para 
que se calasse. Ele, porém, 
gritava mais ainda: ‘Filho de 
Davi, tem compaixão de 
mim!’ Detendo-se, Jesus 
disse: ‘Chamai-o!’ Chama-
ram o cego, dizendo-lhe: 
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‘Coragem! Ele te chama. 
Levanta-te’. Deixando a sua 
capa, levantando-se e foi até 
Jesus. Então Jesus lhe disse: 
‘Que queres que eu te faça?’ 
O cego respondeu: ‘Rabbu-
ni! Que eu possa ver no-
vamente!’ Jesus lhe disse: 
‘Vai, a tua fé te salvou’. No 
mesmo instante ele recupe-
rou a vista e seguia-o no 
caminho” (Mc 10, 46-52). 

 
“Quando percebeu que 

era Jesus, o Nazareno, que 
passava…” 

O cego Bartimeu, sen-
tado à beira do caminho… 
percebeu que era Jesus… era 
cego, não surdo… percebeu? 
Como? Pseudo-Crisóstomo 
diz: “… que ele ouviu as 
orações da multidão que 
passava” (Vict. ant. e cat. in 
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Marcum). 
O cego Bartimeu não se 

desesperou nem se levan-
tou… permaneceu sentado à 
beira do caminho. Ele es-
perava que a Luz Eterna se 
aproximasse dele para curar a 
sua cegueira? Não sabemos! 
Esperava a ajuda da multi-
dão? Não sabemos! Percebeu 
que era o Salvador… e 
permaneceu sentado. Jesus 
passava! 
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FAGULHA 07 
(07/08/2020) 

Bartimeu gritava mais ainda 
(07) 

 
“Chegaram a Jericó. Ao 

sair de Jericó com os seus 
discípulos e grande multidão, 
estava sentado à beira do 
caminho, mendigando, o 
cego Bartimeu, filho de 
Timeu. Quando percebeu 
que era Jesus, o Nazareno, 
que passava, começou a 
gritar: ‘Filho de Davi, Jesus, 
tem compaixão de mim!’ E 
muitos, o repreendiam para 
que se calasse. Ele, porém, 
gritava mais ainda: ‘Filho de 
Davi, tem compaixão de 
mim!’ Detendo-se, Jesus 
disse: ‘Chamai-o!’ Chama-
ram o cego, dizendo-lhe: 
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‘Coragem! Ele te chama. 
Levanta-te’. Deixando a sua 
capa, levantando-se e foi até 
Jesus. Então Jesus lhe disse: 
‘Que queres que eu te faça?’ 
O cego respondeu: ‘Rabbu-
ni! Que eu possa ver no-
vamente!’ Jesus lhe disse: 
‘Vai, a tua fé te salvou’. No 
mesmo instante ele recupe-
rou a vista e seguia-o no 
caminho” (Mc 10, 46-52). 

 
“Quando percebeu que 

era Jesus, o Nazareno, que 
passava…” 

A Luz Eterna, Jesus, 
passava, e o cego Bartimeu 
estava sentado à beira do 
caminho. 

Bartimeu estava senta-
do… não cochilando nem 
dormindo… percebeu que o 
Senhor passava… não podia 
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perder essa oportunidade… 
quem sabe, a única! 

Infeliz do católico que 
“percebe” que Jesus está 
passando na sua vida e 
permanece indiferente, frio e 
apático! Santo Agostinho 
escreve: “Tenho medo de 
Cristo que passa”. Cristo 
não é assustador… assustador 
é perder a oportunidade! 
Tenhamos medo! 
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FAGULHA 08 
(08/08/2020) 

Bartimeu gritava mais ainda 
(08) 

 
“Chegaram a Jericó. Ao 

sair de Jericó com os seus 
discípulos e grande multidão, 
estava sentado à beira do 
caminho, mendigando, o 
cego Bartimeu, filho de 
Timeu. Quando percebeu 
que era Jesus, o Nazareno, 
que passava, começou a 
gritar: ‘Filho de Davi, Jesus, 
tem compaixão de mim!’ E 
muitos, o repreendiam para 
que se calasse. Ele, porém, 
gritava mais ainda: ‘Filho de 
Davi, tem compaixão de 
mim!’ Detendo-se, Jesus 
disse: ‘Chamai-o!’ Chama-
ram o cego, dizendo-lhe: 
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‘Coragem! Ele te chama. 
Levanta-te’. Deixando a sua 
capa, levantando-se e foi até 
Jesus. Então Jesus lhe disse: 
‘Que queres que eu te faça?’ 
O cego respondeu: ‘Rabbu-
ni! Que eu possa ver no-
vamente!’ Jesus lhe disse: 
‘Vai, a tua fé te salvou’. No 
mesmo instante ele recupe-
rou a vista e seguia-o no 
caminho” (Mc 10, 46-52). 

 
“… começou a gri-

tar…” 
Bartimeu não disse em 

voz baixa… não sussurrou 
no ouvido de uma pessoa que 
estava passando perto dele… 
o barulho que a multidão 
fazia era grande: cânticos, 
conversas, passos… ele 
gritou para “sufocar” aquele 
barulho. 
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Às vezes a barreira que 
existe entre nós e Jesus Cristo 
é grande… então é preciso 
“gritar” com o coração e 
com a alma… é preciso 
muito esforço e luta para 
“vencer” essa grande bar-
reira. 

O cego Bartimeu gritava, 
mas permanecia sentado à 
beira da estrada… ainda está 
“preso” às coisas caducas 
dessa terra… queria enxer-
gar, mas o seu coração 
estava “pesado” pelas coisas 
materiais… não se levan-
tava. 
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FAGULHA 09 
(09/08/2020) 

Bartimeu gritava mais ainda 
(09) 

 
“Chegaram a Jericó. Ao 

sair de Jericó com os seus 
discípulos e grande multidão, 
estava sentado à beira do 
caminho, mendigando, o 
cego Bartimeu, filho de 
Timeu. Quando percebeu 
que era Jesus, o Nazareno, 
que passava, começou a 
gritar: ‘Filho de Davi, Jesus, 
tem compaixão de mim!’ E 
muitos, o repreendiam para 
que se calasse. Ele, porém, 
gritava mais ainda: ‘Filho de 
Davi, tem compaixão de 
mim!’ Detendo-se, Jesus 
disse: ‘Chamai-o!’ Chama-
ram o cego, dizendo-lhe: 
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‘Coragem! Ele te chama. 
Levanta-te’. Deixando a sua 
capa, levantando-se e foi até 
Jesus. Então Jesus lhe disse: 
‘Que queres que eu te faça?’ 
O cego respondeu: ‘Rabbu-
ni! Que eu possa ver no-
vamente!’ Jesus lhe disse: 
‘Vai, a tua fé te salvou’. No 
mesmo instante ele recupe-
rou a vista e seguia-o no 
caminho” (Mc 10, 46-52). 

 
“… começou a gri-

tar…” 
Jesus é Deus e sabia 

que o Bartimeu era cego! 
Nenhuma novidade para Jesus 
que conhece tudo… mas o 
Senhor queria que ele 
pedisse… o Senhor quer que 
peçamos a graça que quere-
mos alcançar. 

O cego Bartimeu gri-
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tou! Não podemos nos calar 
diante de Cristo que passa… 
diante da graça que passa… é 
preciso “gritar” com confi-
ança. Aquele que permanece 
calado não alcança o que 
deseja! 

Bartimeu permanece 
sentado, mas grita com 
força… não quer perma-
necer à beira da estrada… 
nasceu para as coisas do 
alto! 
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FAGULHA 10 
(10/08/2020) 

Bartimeu gritava mais ainda 
(10) 

 
“Chegaram a Jericó. Ao 

sair de Jericó com os seus 
discípulos e grande multidão, 
estava sentado à beira do 
caminho, mendigando, o 
cego Bartimeu, filho de 
Timeu. Quando percebeu 
que era Jesus, o Nazareno, 
que passava, começou a 
gritar: ‘Filho de Davi, Jesus, 
tem compaixão de mim!’ E 
muitos, o repreendiam para 
que se calasse. Ele, porém, 
gritava mais ainda: ‘Filho de 
Davi, tem compaixão de 
mim!’ Detendo-se, Jesus 
disse: ‘Chamai-o!’ Chama-
ram o cego, dizendo-lhe: 
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‘Coragem! Ele te chama. 
Levanta-te’. Deixando a sua 
capa, levantando-se e foi até 
Jesus. Então Jesus lhe disse: 
‘Que queres que eu te faça?’ 
O cego respondeu: ‘Rabbu-
ni! Que eu possa ver no-
vamente!’ Jesus lhe disse: 
‘Vai, a tua fé te salvou’. No 
mesmo instante ele recupe-
rou a vista e seguia-o no 
caminho” (Mc 10, 46-52). 

 
“Filho de Davi, Jesus, 

tem compaixão de mim!” 
A multidão que passava 

era grande… e os Apóstolos 
também faziam parte dela. 
Bartimeu não pediu ajuda às 
criaturas; mas sim, implorou a 
ajuda de Jesus Cristo, Deus 
Bendito… não gritou para a 
multidão… mas para Je-
sus… implorou a ajuda do 
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Deus que tudo pode! 
Somente o Senhor tinha 

poder para tirá-lo daquela 
situação… de curá-lo… de 
fortalecê-lo. 

Feliz da pessoa que 
confia no poder de Deus e 
que implora com confiança e 
fé a sua ajuda! 
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FAGULHA 11 
(11/08/2020) 

Bartimeu gritava mais ainda 
(11) 

 
“Chegaram a Jericó. Ao 

sair de Jericó com os seus 
discípulos e grande multidão, 
estava sentado à beira do 
caminho, mendigando, o 
cego Bartimeu, filho de 
Timeu. Quando percebeu 
que era Jesus, o Nazareno, 
que passava, começou a 
gritar: ‘Filho de Davi, Jesus, 
tem compaixão de mim!’ E 
muitos, o repreendiam para 
que se calasse. Ele, porém, 
gritava mais ainda: ‘Filho de 
Davi, tem compaixão de 
mim!’ Detendo-se, Jesus 
disse: ‘Chamai-o!’ Chama-
ram o cego, dizendo-lhe: 
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‘Coragem! Ele te chama. 
Levanta-te’. Deixando a sua 
capa, levantando-se e foi até 
Jesus. Então Jesus lhe disse: 
‘Que queres que eu te faça?’ 
O cego respondeu: ‘Rabbu-
ni! Que eu possa ver no-
vamente!’ Jesus lhe disse: 
‘Vai, a tua fé te salvou’. No 
mesmo instante ele recupe-
rou a vista e seguia-o no 
caminho” (Mc 10, 46-52). 

 
“Filho de Davi, Jesus, 

tem compaixão de mim!” 
O cego Bartimeu estava 

sentado à beira do caminho… 
não desanimou, não desistiu 
da luta… pediu com humil-
dade e confiança a ajuda do 
Senhor. Não confiou nas 
próprias forças; mas sim, no 
Deus que tudo pode. 

A oração curta feita pe-
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lo cego Bartimeu nos ensina a 
rezar com humildade, e a 
pedir ao Senhor com per-
severança… várias vezes ao 
dia. 

Devemos repetir com o 
coração, alma e com a boca: 
“Filho de Davi, Jesus, tem 
compaixão de mim!” 
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FAGULHA 12 
(12/08/2020) 

Bartimeu gritava mais ainda 
(12) 

 
“Chegaram a Jericó. Ao 

sair de Jericó com os seus 
discípulos e grande multidão, 
estava sentado à beira do 
caminho, mendigando, o 
cego Bartimeu, filho de 
Timeu. Quando percebeu 
que era Jesus, o Nazareno, 
que passava, começou a 
gritar: ‘Filho de Davi, Jesus, 
tem compaixão de mim!’ E 
muitos, o repreendiam para 
que se calasse. Ele, porém, 
gritava mais ainda: ‘Filho de 
Davi, tem compaixão de 
mim!’ Detendo-se, Jesus 
disse: ‘Chamai-o!’ Chama-
ram o cego, dizendo-lhe: 



44 

‘Coragem! Ele te chama. 
Levanta-te’. Deixando a sua 
capa, levantando-se e foi até 
Jesus. Então Jesus lhe disse: 
‘Que queres que eu te faça?’ 
O cego respondeu: ‘Rabbu-
ni! Que eu possa ver no-
vamente!’ Jesus lhe disse: 
‘Vai, a tua fé te salvou’. No 
mesmo instante ele recupe-
rou a vista e seguia-o no 
caminho” (Mc 10, 46-52). 

 
“Filho de Davi, Jesus, 

tem compaixão de mim!” 
Bartimeu estava mendi-

gando e não pediu riquezas 
materiais ao Senhor… não 
pediu ouro nem prata. Pediu 
que Jesus tivesse compaixão 
dele! 

Para alcançar o que que-
ria, ele rezou com humildade 
e confiança. Através da 
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oração conseguimos tudo o 
que queremos… a oração é 
uma “arma” poderosa que 
alcança o céu. 

Bartimeu pronunciou o 
nome de Jesus confiando no 
seu poder. Aquele que se 
humilha diante do Senhor é 
atendido! 
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FAGULHA 13 
(13/08/2020) 

Bartimeu gritava mais ainda 
(13) 

 
“Chegaram a Jericó. Ao 

sair de Jericó com os seus 
discípulos e grande multidão, 
estava sentado à beira do 
caminho, mendigando, o 
cego Bartimeu, filho de 
Timeu. Quando percebeu 
que era Jesus, o Nazareno, 
que passava, começou a 
gritar: ‘Filho de Davi, Jesus, 
tem compaixão de mim!’ E 
muitos, o repreendiam para 
que se calasse. Ele, porém, 
gritava mais ainda: ‘Filho de 
Davi, tem compaixão de 
mim!’ Detendo-se, Jesus 
disse: ‘Chamai-o!’ Chama-
ram o cego, dizendo-lhe: 
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‘Coragem! Ele te chama. 
Levanta-te’. Deixando a sua 
capa, levantando-se e foi até 
Jesus. Então Jesus lhe disse: 
‘Que queres que eu te faça?’ 
O cego respondeu: ‘Rabbu-
ni! Que eu possa ver no-
vamente!’ Jesus lhe disse: 
‘Vai, a tua fé te salvou’. No 
mesmo instante ele recupe-
rou a vista e seguia-o no 
caminho” (Mc 10, 46-52). 

 
“E muitos, o repreen-

diam para que se calasse”. 
Enquanto o cego Barti-

meu permanecia sentado à 
beira do caminho, ninguém se 
preocupava com ele nem o 
notava… era desprezado por 
todos! Agora “resolveu” 
deixar aquela vida e se 
aproximar de Cristo, Luz do 
mundo, fora repreendido por 



48 

muitas pessoas da numerosa 
multidão. 

Muitas pessoas quando 
decidem se aproximar de 
Jesus, são repreendidas e 
perseguidas pelas pessoas que 
se dizem fiéis seguidoras do 
Senhor. 

Aquele que decide ser 
de Deus incomoda os que 
vivem às margens da 
religião! 
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FAGULHA 14 
(14/08/2020) 

Bartimeu gritava mais ainda 
(14) 

 
“Chegaram a Jericó. Ao 

sair de Jericó com os seus 
discípulos e grande multidão, 
estava sentado à beira do 
caminho, mendigando, o 
cego Bartimeu, filho de 
Timeu. Quando percebeu 
que era Jesus, o Nazareno, 
que passava, começou a 
gritar: ‘Filho de Davi, Jesus, 
tem compaixão de mim!’ E 
muitos, o repreendiam para 
que se calasse. Ele, porém, 
gritava mais ainda: ‘Filho de 
Davi, tem compaixão de 
mim!’ Detendo-se, Jesus 
disse: ‘Chamai-o!’ Chama-
ram o cego, dizendo-lhe: 
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‘Coragem! Ele te chama. 
Levanta-te’. Deixando a sua 
capa, levantando-se e foi até 
Jesus. Então Jesus lhe disse: 
‘Que queres que eu te faça?’ 
O cego respondeu: ‘Rabbu-
ni! Que eu possa ver no-
vamente!’ Jesus lhe disse: 
‘Vai, a tua fé te salvou’. No 
mesmo instante ele recupe-
rou a vista e seguia-o no 
caminho” (Mc 10, 46-52). 

 
“E muitos, o repreen-

diam para que se calasse”. 
Quando uma pessoa que 

vive à beira da “estrada” 
espiritual… preocupada so-
mente com as coisas caducas 
e passageiras, decide mudar 
de vida… se aproximar de 
Cristo Jesus, não podemos 
desanimá-la e repreendê-la 
por causa de seus “gritos”, 
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isto é, de sua oração con-
fiante, fervorosa e insistente. 

Sem a ajuda de Cristo é 
impossível alguém “levantar-
se” de seu apego às coisas 
vazias da terra… e o Senhor 
quer que peçamos a sua 
ajuda… sem a sua graça 
nada podemos fazer! 
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FAGULHA 15 
(15/08/2020) 

Bartimeu gritava mais ainda 
(15) 

 
“Chegaram a Jericó. Ao 

sair de Jericó com os seus 
discípulos e grande multidão, 
estava sentado à beira do 
caminho, mendigando, o 
cego Bartimeu, filho de 
Timeu. Quando percebeu 
que era Jesus, o Nazareno, 
que passava, começou a 
gritar: ‘Filho de Davi, Jesus, 
tem compaixão de mim!’ E 
muitos, o repreendiam para 
que se calasse. Ele, porém, 
gritava mais ainda: ‘Filho de 
Davi, tem compaixão de 
mim!’ Detendo-se, Jesus 
disse: ‘Chamai-o!’ Chama-
ram o cego, dizendo-lhe: 
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‘Coragem! Ele te chama. 
Levanta-te’. Deixando a sua 
capa, levantando-se e foi até 
Jesus. Então Jesus lhe disse: 
‘Que queres que eu te faça?’ 
O cego respondeu: ‘Rabbu-
ni! Que eu possa ver no-
vamente!’ Jesus lhe disse: 
‘Vai, a tua fé te salvou’. No 
mesmo instante ele recupe-
rou a vista e seguia-o no 
caminho” (Mc 10, 46-52). 

 
“E muitos, o repreen-

diam para que se calasse”. 
Orígenes escreve: “A-

queles que acreditavam 
repreendiam o cego, porque 
chamava de filho de Davi ao 
Salvador, mas o deveria 
chamá-lo de Filho de Deus” 
(in Matthaeum, tomo 16 tract. 13). 

Devemos chamar a 
Cristo de Filho de Deus! Não 
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podemos deixar que o res-
peito humano feche os nossos 
lábios diante daqueles que 
não creem no Senhor. É 
preciso dizer a todos que 
Cristo Jesus é o Filho de 
Deus… é Deus Bendito. 

Aquele que se enver-
gonha do Santíssimo Nome 
de Jesus não pode ser seu 
seguidor. 
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FAGULHA 16 
(16/08/2020) 

Bartimeu gritava mais ainda 
(16) 

 
“Chegaram a Jericó. Ao 

sair de Jericó com os seus 
discípulos e grande multidão, 
estava sentado à beira do 
caminho, mendigando, o 
cego Bartimeu, filho de 
Timeu. Quando percebeu 
que era Jesus, o Nazareno, 
que passava, começou a 
gritar: ‘Filho de Davi, Jesus, 
tem compaixão de mim!’ E 
muitos, o repreendiam para 
que se calasse. Ele, porém, 
gritava mais ainda: ‘Filho de 
Davi, tem compaixão de 
mim!’ Detendo-se, Jesus 
disse: ‘Chamai-o!’ Chama-
ram o cego, dizendo-lhe: 
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‘Coragem! Ele te chama. 
Levanta-te’. Deixando a sua 
capa, levantando-se e foi até 
Jesus. Então Jesus lhe disse: 
‘Que queres que eu te faça?’ 
O cego respondeu: ‘Rabbu-
ni! Que eu possa ver no-
vamente!’ Jesus lhe disse: 
‘Vai, a tua fé te salvou’. No 
mesmo instante ele recupe-
rou a vista e seguia-o no 
caminho” (Mc 10, 46-52). 

 
“E muitos, o repreen-

diam para que se calasse”. 
Muitos queriam calar o 

cego Bartimeu! Ele pedia 
com insistência a ajuda de 
Cristo Jesus… se ele ficasse 
calado, o seu pedido não 
seria atendido. 

Muitas pessoas deixam 
de alcançar graças e de 
progredirem na vida espiritual 
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por se calarem diante da 
perseguição dos homens… 
deixam de implorar a ajuda 
do Senhor que tudo pode para 
ouvirem o “grito” de impli-
cância da multidão. 

Jesus atende o coração 
que confia no seu poder! É 
grande sabedoria implorar a 
ajuda do Salvador sem se 
intimidar. 
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FAGULHA 17 
(17/08/2020) 

Bartimeu gritava mais ainda 
(17) 

 
“Chegaram a Jericó. Ao 

sair de Jericó com os seus 
discípulos e grande multidão, 
estava sentado à beira do 
caminho, mendigando, o 
cego Bartimeu, filho de 
Timeu. Quando percebeu 
que era Jesus, o Nazareno, 
que passava, começou a 
gritar: ‘Filho de Davi, Jesus, 
tem compaixão de mim!’ E 
muitos, o repreendiam para 
que se calasse. Ele, porém, 
gritava mais ainda: ‘Filho de 
Davi, tem compaixão de 
mim!’ Detendo-se, Jesus 
disse: ‘Chamai-o!’ Chama-
ram o cego, dizendo-lhe: 
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‘Coragem! Ele te chama. 
Levanta-te’. Deixando a sua 
capa, levantando-se e foi até 
Jesus. Então Jesus lhe disse: 
‘Que queres que eu te faça?’ 
O cego respondeu: ‘Rabbu-
ni! Que eu possa ver no-
vamente!’ Jesus lhe disse: 
‘Vai, a tua fé te salvou’. No 
mesmo instante ele recupe-
rou a vista e seguia-o no 
caminho” (Mc 10, 46-52). 

 
“Ele, porém, gritava 

mais ainda: ‘Filho de Davi, 
tem compaixão de mim!” 

Bartimeu não só não 
calou, mas gritava mais 
ainda! Ele perseverou na 
oração… o seu grito não foi 
vazio e sem sentido; mas sim, 
uma oração curta e de 
confiança em Jesus Cristo… 
não gritou para a multidão, 
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mas pediu ao Senhor que tudo 
pode que tivesse compaixão 
dele. 

Quando alguém tentar 
nos desanimar na oração… 
imitemos o exemplo de 
Bartimeu e perseveremos 
nela com fervor, fé e 
confiança. Nada nesse 
mundo pode nos intimidar… 
Deus está acima de todos e 
só Ele merece confiança. 
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FAGULHA 18 
(18/08/2020) 

Bartimeu gritava mais ainda 
(18) 

 
“Chegaram a Jericó. Ao 

sair de Jericó com os seus 
discípulos e grande multidão, 
estava sentado à beira do 
caminho, mendigando, o 
cego Bartimeu, filho de 
Timeu. Quando percebeu 
que era Jesus, o Nazareno, 
que passava, começou a 
gritar: ‘Filho de Davi, Jesus, 
tem compaixão de mim!’ E 
muitos, o repreendiam para 
que se calasse. Ele, porém, 
gritava mais ainda: ‘Filho de 
Davi, tem compaixão de 
mim!’ Detendo-se, Jesus 
disse: ‘Chamai-o!’ Chama-
ram o cego, dizendo-lhe: 
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‘Coragem! Ele te chama. 
Levanta-te’. Deixando a sua 
capa, levantando-se e foi até 
Jesus. Então Jesus lhe disse: 
‘Que queres que eu te faça?’ 
O cego respondeu: ‘Rabbu-
ni! Que eu possa ver no-
vamente!’ Jesus lhe disse: 
‘Vai, a tua fé te salvou’. No 
mesmo instante ele recupe-
rou a vista e seguia-o no 
caminho” (Mc 10, 46-52). 

 
“Ele, porém, gritava 

mais ainda: ‘Filho de Davi, 
tem compaixão de mim!” 

O cego Bartimeu, ainda 
sentado à beira do caminho, 
gritava mais ainda diante 
daqueles que pediam que 
calasse a boca. Ele pediu 
uma vez… e agora pede pela 
segunda vez e aos gritos. 
Deus quer que perseveremos 
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na oração! Santo Afonso 
Maria de Ligório escreve: “É, 
pois, necessário que reze-
mos com humildade e 
confiança. Entretanto, isto 
só não basta para alcançar-
mos a perseverança final… 
mas, se não perseverarmos 
na oração, não consegui-
remos a perseverança” (A 

oração), e: “Persevera na 
oração… ainda que o teu 
esforço pareça estéril” (São 

Josemaría Escrivá). 
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FAGULHA 19 
(19/08/2020) 

Bartimeu gritava mais ainda 
(19) 

 
“Chegaram a Jericó. Ao 

sair de Jericó com os seus 
discípulos e grande multidão, 
estava sentado à beira do 
caminho, mendigando, o 
cego Bartimeu, filho de 
Timeu. Quando percebeu 
que era Jesus, o Nazareno, 
que passava, começou a 
gritar: ‘Filho de Davi, Jesus, 
tem compaixão de mim!’ E 
muitos, o repreendiam para 
que se calasse. Ele, porém, 
gritava mais ainda: ‘Filho de 
Davi, tem compaixão de 
mim!’ Detendo-se, Jesus 
disse: ‘Chamai-o!’ Chama-
ram o cego, dizendo-lhe: 
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‘Coragem! Ele te chama. 
Levanta-te’. Deixando a sua 
capa, levantando-se e foi até 
Jesus. Então Jesus lhe disse: 
‘Que queres que eu te faça?’ 
O cego respondeu: ‘Rabbu-
ni! Que eu possa ver no-
vamente!’ Jesus lhe disse: 
‘Vai, a tua fé te salvou’. No 
mesmo instante ele recupe-
rou a vista e seguia-o no 
caminho” (Mc 10, 46-52). 

 
“Ele, porém, gritava 

mais ainda: ‘Filho de Davi, 
tem compaixão de mim!” 

Não podemos deixar de 
caminhar por causa das 
“muralhas”, “barreiras” e 
obstáculos… para se aproxi-
mar do Senhor que nos 
sustenta vale a pena enfrentar 
todas as dificuldades, isto é, 
“gritar” mais alto com a 
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vida… insistir e perseverar 
na busca de Cristo. 

Ninguém, até agora, 
havia se aproximado de Bar-
timeu para ajudá-lo… ele 
implorava a ajuda do 
Salvador porque queriam 
que ele se calasse. 

Muitos católicos ficam 
prostrados à beira do ca-
minho por causa das dificul-
dades. Grande prejuízo! 
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FAGULHA 20 
(20/08/2020) 

Bartimeu gritava mais ainda 
(20) 

 
“Chegaram a Jericó. Ao 

sair de Jericó com os seus 
discípulos e grande multidão, 
estava sentado à beira do 
caminho, mendigando, o 
cego Bartimeu, filho de 
Timeu. Quando percebeu 
que era Jesus, o Nazareno, 
que passava, começou a 
gritar: ‘Filho de Davi, Jesus, 
tem compaixão de mim!’ E 
muitos, o repreendiam para 
que se calasse. Ele, porém, 
gritava mais ainda: ‘Filho de 
Davi, tem compaixão de 
mim!’ Detendo-se, Jesus 
disse: ‘Chamai-o!’ Chama-
ram o cego, dizendo-lhe: 
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‘Coragem! Ele te chama. 
Levanta-te’. Deixando a sua 
capa, levantando-se e foi até 
Jesus. Então Jesus lhe disse: 
‘Que queres que eu te faça?’ 
O cego respondeu: ‘Rabbu-
ni! Que eu possa ver no-
vamente!’ Jesus lhe disse: 
‘Vai, a tua fé te salvou’. No 
mesmo instante ele recupe-
rou a vista e seguia-o no 
caminho” (Mc 10, 46-52). 

 

“Detendo-se, Jesus 
disse: ‘Chamai-o!’” 

Jesus Cristo, Deus 
Bendito e cheio de amor, não 
repreendeu o cego Bartimeu 
como o fizeram muitos da 
multidão… Deus não se 
cansa diante dos nossos pe-
didos insistentes… os homens 
sim: “Deus só se irrita 
contra nós, quando deixa-
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mos de rezar” (São João Crisós-

tomo). 
Bartimeu insistiu na 

oração humilde e confiante, e 
o Senhor o chamou. Ele não 
despreza a oração humilde: 
“Como é possível que Deus 
não atenda? E que súplicas 
não atendereis, Senhor, se 
não atendeis as que são 
tanto do vosso gosto” (Santo 

Agostinho). 
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FAGULHA 21 
(21/08/2020) 

Bartimeu gritava mais ainda 
(21) 

 
“Chegaram a Jericó. Ao 

sair de Jericó com os seus 
discípulos e grande multidão, 
estava sentado à beira do 
caminho, mendigando, o 
cego Bartimeu, filho de 
Timeu. Quando percebeu 
que era Jesus, o Nazareno, 
que passava, começou a 
gritar: ‘Filho de Davi, Jesus, 
tem compaixão de mim!’ E 
muitos, o repreendiam para 
que se calasse. Ele, porém, 
gritava mais ainda: ‘Filho de 
Davi, tem compaixão de 
mim!’ Detendo-se, Jesus 
disse: ‘Chamai-o!’ Chama-
ram o cego, dizendo-lhe: 



71 

‘Coragem! Ele te chama. 
Levanta-te’. Deixando a sua 
capa, levantando-se e foi até 
Jesus. Então Jesus lhe disse: 
‘Que queres que eu te faça?’ 
O cego respondeu: ‘Rabbu-
ni! Que eu possa ver no-
vamente!’ Jesus lhe disse: 
‘Vai, a tua fé te salvou’. No 
mesmo instante ele recupe-
rou a vista e seguia-o no 
caminho” (Mc 10, 46-52). 

 
“Detendo-se, Jesus 

disse: ‘Chamai-o!’” Deus se 
“detém” diante daquele que 
reza com fé, humildade e 
confiança: “Deus está sem-
pre pronto a ouvir a voz de 
seus servos e nunca acon-
tecerá que não atenda, 
sendo invocado como con-
vém” (São João Crisóstomo), e: 
“Quando rezamos, antes de 
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terminarmos a exposição de 
nossas súplicas, Deus já nos 
atende” (Santo Afonso Maria de 

Ligório). 
Bartimeu era pobre, mas 

Jesus é Deus… rico e cheio 
de amor. O cego implorou a 
ajuda do Salvador e foi 
atendido. O Senhor mandou 
que o chamasse… Ele quer o 
nosso esforço! 
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FAGULHA 22 
(22/08/2020) 

Bartimeu gritava mais ainda 
(22) 

 
“Chegaram a Jericó. Ao 

sair de Jericó com os seus 
discípulos e grande multidão, 
estava sentado à beira do 
caminho, mendigando, o 
cego Bartimeu, filho de 
Timeu. Quando percebeu 
que era Jesus, o Nazareno, 
que passava, começou a 
gritar: ‘Filho de Davi, Jesus, 
tem compaixão de mim!’ E 
muitos, o repreendiam para 
que se calasse. Ele, porém, 
gritava mais ainda: ‘Filho de 
Davi, tem compaixão de 
mim!’ Detendo-se, Jesus 
disse: ‘Chamai-o!’ Chama-
ram o cego, dizendo-lhe: 
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‘Coragem! Ele te chama. 
Levanta-te’. Deixando a sua 
capa, levantando-se e foi até 
Jesus. Então Jesus lhe disse: 
‘Que queres que eu te faça?’ 
O cego respondeu: ‘Rabbu-
ni! Que eu possa ver no-
vamente!’ Jesus lhe disse: 
‘Vai, a tua fé te salvou’. No 
mesmo instante ele recupe-
rou a vista e seguia-o no 
caminho” (Mc 10, 46-52). 

 

“Chamaram o cego, 
dizendo-lhe: ‘Coragem! Ele 
te chama. Levanta-te’”. 

Aqueles que mandaram 
que o cego calasse, agora, 
por ordem de Cristo, o 
chamaram! Jesus não foi até 
Bartimeu, mas mandou que o 
chamassem, isto é, o Sal-
vador veio para nos ajudar, 
para nos salvar… mas quer a 
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nossa colaboração… o nosso 
esforço… quer que nos 
“levantemos” da apatia, 
comodismo e da “poltro-
nice”: “O Deus que te criou 
sem ti, não te salvará sem a 
sua colaboração” (Santo Agos-

tinho). 
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FAGULHA 23 
(23/08/2020) 

Bartimeu gritava mais ainda 
(23) 

 
“Chegaram a Jericó. Ao 

sair de Jericó com os seus 
discípulos e grande multidão, 
estava sentado à beira do 
caminho, mendigando, o 
cego Bartimeu, filho de 
Timeu. Quando percebeu 
que era Jesus, o Nazareno, 
que passava, começou a 
gritar: ‘Filho de Davi, Jesus, 
tem compaixão de mim!’ E 
muitos, o repreendiam para 
que se calasse. Ele, porém, 
gritava mais ainda: ‘Filho de 
Davi, tem compaixão de 
mim!’ Detendo-se, Jesus 
disse: ‘Chamai-o!’ Chama-
ram o cego, dizendo-lhe: 
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‘Coragem! Ele te chama. 
Levanta-te’. Deixando a sua 
capa, levantando-se e foi até 
Jesus. Então Jesus lhe disse: 
‘Que queres que eu te faça?’ 
O cego respondeu: ‘Rabbu-
ni! Que eu possa ver no-
vamente!’ Jesus lhe disse: 
‘Vai, a tua fé te salvou’. No 
mesmo instante ele recupe-
rou a vista e seguia-o no 
caminho” (Mc 10, 46-52). 

 

“Chamaram o cego, 
dizendo-lhe: ‘Coragem! Ele 
te chama. Levanta-te’”. 

Jesus mandou chamá-
lo. É a vocação cristã! Mas, 
na vida de cada um de nós, 
não há apenas um chama-
mento de Deus. O Senhor 
procura-nos a todo o instante: 
levanta-te – diz-nos – e sai da 
tua preguiça, do teu como-
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dismo, dos teus pequenos 
egoísmos, dos teus problema-
zinhos sem importância. De-
sapega-te da terra; estás aí 
rasteiro, achatado e informe. 
Ganha altura, peso, volume e 
visão sobrenatural (Edições 

Theologica). 
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FAGULHA 24 
(24/08/2020) 

Bartimeu gritava mais ainda 
(24) 

 
“Chegaram a Jericó. Ao 

sair de Jericó com os seus 
discípulos e grande multidão, 
estava sentado à beira do 
caminho, mendigando, o 
cego Bartimeu, filho de 
Timeu. Quando percebeu 
que era Jesus, o Nazareno, 
que passava, começou a 
gritar: ‘Filho de Davi, Jesus, 
tem compaixão de mim!’ E 
muitos, o repreendiam para 
que se calasse. Ele, porém, 
gritava mais ainda: ‘Filho de 
Davi, tem compaixão de 
mim!’ Detendo-se, Jesus 
disse: ‘Chamai-o!’ Chama-
ram o cego, dizendo-lhe: 
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‘Coragem! Ele te chama. 
Levanta-te’. Deixando a sua 
capa, levantando-se e foi até 
Jesus. Então Jesus lhe disse: 
‘Que queres que eu te faça?’ 
O cego respondeu: ‘Rabbu-
ni! Que eu possa ver no-
vamente!’ Jesus lhe disse: 
‘Vai, a tua fé te salvou’. No 
mesmo instante ele recupe-
rou a vista e seguia-o no 
caminho” (Mc 10, 46-52). 

 
“Chamaram o cego, 

dizendo-lhe: ‘Coragem! Ele 
te chama. Levanta-te’”. 

Bartimeu rezou pedindo 
a ajuda de Jesus Cristo, mas 
permanecia sentado à beira da 
estrada… estava muito “ter-
reno”… “preso” à poesia e à 
capa… Cristo Jesus o cha-
mou! 

Não basta rezar! Jesus 
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quer que nos afastemos das 
coisas da terra… quer o nosso 
coração desapegado de tudo e 
de todos… o Senhor quer 
que façamos esforço… quer 
que nos levantemos… quer 
que façamos violência no 
nosso coração… desapego 
total! 
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FAGULHA 25 
(25/08/2020) 

Bartimeu gritava mais ainda 
(25) 

 
“Chegaram a Jericó. Ao 

sair de Jericó com os seus 
discípulos e grande multidão, 
estava sentado à beira do 
caminho, mendigando, o 
cego Bartimeu, filho de 
Timeu. Quando percebeu 
que era Jesus, o Nazareno, 
que passava, começou a 
gritar: ‘Filho de Davi, Jesus, 
tem compaixão de mim!’ E 
muitos, o repreendiam para 
que se calasse. Ele, porém, 
gritava mais ainda: ‘Filho de 
Davi, tem compaixão de 
mim!’ Detendo-se, Jesus 
disse: ‘Chamai-o!’ Chama-
ram o cego, dizendo-lhe: 
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‘Coragem! Ele te chama. 
Levanta-te’. Deixando a sua 
capa, levantando-se e foi até 
Jesus. Então Jesus lhe disse: 
‘Que queres que eu te faça?’ 
O cego respondeu: ‘Rabbu-
ni! Que eu possa ver no-
vamente!’ Jesus lhe disse: 
‘Vai, a tua fé te salvou’. No 
mesmo instante ele recupe-
rou a vista e seguia-o no 
caminho” (Mc 10, 46-52). 

 
“Deixando a sua capa, 

levantando-se e foi até 
Jesus”. 

Antes de se levantar, o 
cego Bartimeu teve que 
deixar a capa. Aquele que 
quiser se aproximar de Jesus 
Cristo tem que deixar a 
“capa”, isto é, tudo aquilo 
que o prende às coisas da 
terra… um coração “pesado”, 
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isto é, apegado às coisas 
desse mundo, não tem força 
para se aproximar de Deus: 
“Não te esqueças de que, 
para chegar até Cristo, é 
preciso o sacrifício. Lançar 
fora tudo o que estorva” (São 

Josemaría Escrivá). 
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FAGULHA 26 
(26/08/2020) 

Bartimeu gritava mais ainda 
(26) 

 
“Chegaram a Jericó. Ao 

sair de Jericó com os seus 
discípulos e grande multidão, 
estava sentado à beira do 
caminho, mendigando, o 
cego Bartimeu, filho de 
Timeu. Quando percebeu 
que era Jesus, o Nazareno, 
que passava, começou a 
gritar: ‘Filho de Davi, Jesus, 
tem compaixão de mim!’ E 
muitos, o repreendiam para 
que se calasse. Ele, porém, 
gritava mais ainda: ‘Filho de 
Davi, tem compaixão de 
mim!’ Detendo-se, Jesus 
disse: ‘Chamai-o!’ Chama-
ram o cego, dizendo-lhe: 
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‘Coragem! Ele te chama. 
Levanta-te’. Deixando a sua 
capa, levantando-se e foi até 
Jesus. Então Jesus lhe disse: 
‘Que queres que eu te faça?’ 
O cego respondeu: ‘Rabbu-
ni! Que eu possa ver no-
vamente!’ Jesus lhe disse: 
‘Vai, a tua fé te salvou’. No 
mesmo instante ele recupe-
rou a vista e seguia-o no 
caminho” (Mc 10, 46-52). 

 
“Deixando a sua capa, 

levantando-se e foi até 
Jesus”. 

O Senhor chamou Bar-
timeu… ele deixou a capa e 
não ficou sentado, mas 
levantou-se e foi até Jesus… 
não ficou parado à beira do 
caminho, mas caminhou até 
onde estava o Senhor… o 
cego caminhou para a luz… 
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a escuridão se aproximou da 
claridade. 

Muitos ouvem o chama-
do de Jesus e permanecem à 
“beira” do caminho… apá-
ticos sonolentos… conhecem 
a voz do Salvador, mas 
preferem a “capa”, isto é, o 
que passa… e assim não são 
“curados” da cegueira es-
piritual. 
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FAGULHA 27 
(27/08/2020) 

Bartimeu gritava mais ainda 
(27) 

 
“Chegaram a Jericó. Ao 

sair de Jericó com os seus 
discípulos e grande multidão, 
estava sentado à beira do 
caminho, mendigando, o 
cego Bartimeu, filho de 
Timeu. Quando percebeu 
que era Jesus, o Nazareno, 
que passava, começou a 
gritar: ‘Filho de Davi, Jesus, 
tem compaixão de mim!’ E 
muitos, o repreendiam para 
que se calasse. Ele, porém, 
gritava mais ainda: ‘Filho de 
Davi, tem compaixão de 
mim!’ Detendo-se, Jesus 
disse: ‘Chamai-o!’ Chama-
ram o cego, dizendo-lhe: 
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‘Coragem! Ele te chama. 
Levanta-te’. Deixando a sua 
capa, levantando-se e foi até 
Jesus. Então Jesus lhe disse: 
‘Que queres que eu te faça?’ 
O cego respondeu: ‘Rabbu-
ni! Que eu possa ver no-
vamente!’ Jesus lhe disse: 
‘Vai, a tua fé te salvou’. No 
mesmo instante ele recupe-
rou a vista e seguia-o no 
caminho” (Mc 10, 46-52). 

 
“Então Jesus lhe disse: 

‘Que queres que eu te faça?’ 
O cego respondeu: ‘Rabbu-
ni! Que eu possa ver nova-
mente!’” 

Jesus, Deus Bendito, 
quis que o cego manifestasse 
livremente seu desejo, isto é, 
de enxergar. O Senhor não 
cura a “cegueira” daquele 
coração que “persevera” no 
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caminho das trevas sem de-
sejo de melhorar. 

Jesus, Deus Verdadeiro, 
não duvidou do seu poder, 
mas falou com autoridade e 
convicção: “Que queres que 
eu te faça?” Ele é poderoso e 
pode tudo… não há dificul-
dades para curar o cego… só 
depende da vontade do en-
fermo. 
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FAGULHA 28 
(28/08/2020) 

Bartimeu gritava mais ainda 
(28) 

 
“Chegaram a Jericó. Ao 

sair de Jericó com os seus 
discípulos e grande multidão, 
estava sentado à beira do 
caminho, mendigando, o 
cego Bartimeu, filho de 
Timeu. Quando percebeu 
que era Jesus, o Nazareno, 
que passava, começou a 
gritar: ‘Filho de Davi, Jesus, 
tem compaixão de mim!’ E 
muitos, o repreendiam para 
que se calasse. Ele, porém, 
gritava mais ainda: ‘Filho de 
Davi, tem compaixão de 
mim!’ Detendo-se, Jesus 
disse: ‘Chamai-o!’ Chama-
ram o cego, dizendo-lhe: 
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‘Coragem! Ele te chama. 
Levanta-te’. Deixando a sua 
capa, levantando-se e foi até 
Jesus. Então Jesus lhe disse: 
‘Que queres que eu te faça?’ 
O cego respondeu: ‘Rabbu-
ni! Que eu possa ver no-
vamente!’ Jesus lhe disse: 
‘Vai, a tua fé te salvou’. No 
mesmo instante ele recupe-
rou a vista e seguia-o no 
caminho” (Mc 10, 46-52). 

 
“Então Jesus lhe disse: 

‘Que queres que eu te faça?’ 
O cego respondeu: ‘Rabbu-
ni! Que eu possa ver no-
vamente!’” 

Bartimeu que era po-
bre… mendigo… estava 
diante da Riqueza Infinita, 
Jesus Cristo, e não lhe pediu 
os bens caducos desse 
mundo… mas sim, pediu ao 
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Senhor: “Que eu possa ver 
novamente!” 

Aquele que comete o 
pecado mortal perde a “luz” 
e fica cego espiritualmente… 
para voltar a enxergar é 
preciso se arrepender pedin-
do perdão ao Salvador: “Que 
eu possa ver novamente!”… 
o Senhor o perdoa e o 
“cego” volta a enxergar… e 
caminha na luz. 
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FAGULHA 29 
(29/08/2020) 

Bartimeu gritava mais ainda 
(29) 

 
“Chegaram a Jericó. Ao 

sair de Jericó com os seus 
discípulos e grande multidão, 
estava sentado à beira do 
caminho, mendigando, o 
cego Bartimeu, filho de 
Timeu. Quando percebeu 
que era Jesus, o Nazareno, 
que passava, começou a 
gritar: ‘Filho de Davi, Jesus, 
tem compaixão de mim!’ E 
muitos, o repreendiam para 
que se calasse. Ele, porém, 
gritava mais ainda: ‘Filho de 
Davi, tem compaixão de 
mim!’ Detendo-se, Jesus 
disse: ‘Chamai-o!’ Chama-
ram o cego, dizendo-lhe: 
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‘Coragem! Ele te chama. 
Levanta-te’. Deixando a sua 
capa, levantando-se e foi até 
Jesus. Então Jesus lhe disse: 
‘Que queres que eu te faça?’ 
O cego respondeu: ‘Rabbu-
ni! Que eu possa ver no-
vamente!’ Jesus lhe disse: 
‘Vai, a tua fé te salvou’. No 
mesmo instante ele recupe-
rou a vista e seguia-o no 
caminho” (Mc 10, 46-52). 

 

“Jesus lhe disse: ‘Vai, a 
tua fé te salvou’”. 

O cego Bartimeu pediu 
com perseverança a ajuda do 
Senhor… confiou no poder de 
Jesus que tudo pode fazer… 
não pediu desconfiando de 
Cristo… o Salvador lhe disse: 
“Vai, a tua fé te salvou”… 
“Sem a fé é impossível 
agradar a Deus” (Hb 11, 6). 
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Aquele que implora a 
ajuda de Deus duvidando não 
é atendido: “… porque 
aquele que duvida é se-
melhante às ondas do mar, 
impelidas e agitadas pelo 
vento. Não pense tal pessoa 
que vai receber alguma 
coisa do Senhor” (Tg 1, 6-7). 
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FAGULHA 30 
(30/08/2020) 

Bartimeu gritava mais ainda 
(30) 

 
“Chegaram a Jericó. Ao 

sair de Jericó com os seus 
discípulos e grande multidão, 
estava sentado à beira do 
caminho, mendigando, o 
cego Bartimeu, filho de 
Timeu. Quando percebeu 
que era Jesus, o Nazareno, 
que passava, começou a 
gritar: ‘Filho de Davi, Jesus, 
tem compaixão de mim!’ E 
muitos, o repreendiam para 
que se calasse. Ele, porém, 
gritava mais ainda: ‘Filho de 
Davi, tem compaixão de 
mim!’ Detendo-se, Jesus 
disse: ‘Chamai-o!’ Chama-
ram o cego, dizendo-lhe: 
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‘Coragem! Ele te chama. 
Levanta-te’. Deixando a sua 
capa, levantando-se e foi até 
Jesus. Então Jesus lhe disse: 
‘Que queres que eu te faça?’ 
O cego respondeu: ‘Rabbu-
ni! Que eu possa ver no-
vamente!’ Jesus lhe disse: 
‘Vai, a tua fé te salvou’. No 
mesmo instante ele recupe-
rou a vista e seguia-o no 
caminho” (Mc 10, 46-52). 

 

“No mesmo instante ele 
recuperou a vista e seguia-o 
no caminho”. 

Bartimeu, com certeza, 
se alegrou muito ao con-
templar a Santíssima Face 
do Senhor… quando abriu 
os olhos, olhou para o 
Senhor que o havia curado. 

Aquele que vive em 
pecado mortal não contempla 
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a Face do Salvador porque 
caminha na escuridão… para 
contemplar o Senhor é 
preciso que Cristo o cure 
com o perdão. 
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FAGULHA 31 
(31/08/2020) 

Bartimeu gritava mais ainda 
(31) 

 
“Chegaram a Jericó. Ao 

sair de Jericó com os seus 
discípulos e grande multidão, 
estava sentado à beira do 
caminho, mendigando, o 
cego Bartimeu, filho de 
Timeu. Quando percebeu 
que era Jesus, o Nazareno, 
que passava, começou a 
gritar: ‘Filho de Davi, Jesus, 
tem compaixão de mim!’ E 
muitos, o repreendiam para 
que se calasse. Ele, porém, 
gritava mais ainda: ‘Filho de 
Davi, tem compaixão de 
mim!’ Detendo-se, Jesus 
disse: ‘Chamai-o!’ Chama-
ram o cego, dizendo-lhe: 
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‘Coragem! Ele te chama. 
Levanta-te’. Deixando a sua 
capa, levantando-se e foi até 
Jesus. Então Jesus lhe disse: 
‘Que queres que eu te faça?’ 
O cego respondeu: ‘Rabbu-
ni! Que eu possa ver no-
vamente!’ Jesus lhe disse: 
‘Vai, a tua fé te salvou’. No 
mesmo instante ele recupe-
rou a vista e seguia-o no 
caminho” (Mc 10, 46-52). 

 

“No mesmo instante ele 
recuperou a vista e seguia-o 
no caminho”. 

Bartimeu foi curado e 
contemplou a Face do 
Senhor! Aquele que encontra 
verdadeiramente a Face de 
Jesus jamais o abandona 
para seguir o mundo e suas 
máximas: “… e seguia-o no 
caminho”. 
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Bartimeu foi grato ao 
Salvador! Não quis voltar a 
mendigar porque agora possui 
a verdadeira Riqueza: Jesus 
Cristo! 

Ele seguiu a Cristo! 
Tornou-se missionário… tra-
balhar para a glória que não 
se acaba! 
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Ajude-nos a alimentar centenas 
de crianças pobres no Brasil, Bolívia, 
Paraguai, Argentina, Uruguai, Colômbia, 
Peru, Chile, Equador e Venezuela, e a 
imprimir Livros, Livretes e Folhetos para 
evangelizarmos. 

Faça o seu depósito mensalmente 
em uma dessas contas: 
 
Banco do Brasil 
Nome: Instituto Miss. Filhos da Paixão 
Agência: 0324-7 
Conta corrente: 413310-2 
 
Bradesco 
Nome: Instituto Miss. Filhos da Paixão 
Agência: 0240-2 
Conta corrente: 77444-8 
 
 
 
 

 
 
Instituto Missionário dos Filhos e Filhas 

da Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo e 
das Dores de Maria Santíssima 
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Convite: Participe do Santo Retiro 
(realizamos retiros espirituais a cada dois 
meses). Para maiores informações, entre 

em contato conosco em um dos endereços 
abaixo. 

 
 

Venha ser um (a) religioso (a) do 
Instituto Missionário dos Filhos e 

Filhas da Paixão de Nosso Senhor Jesus 
Cristo e das Dores de Maria 

Santíssima. 
 
 

 
 
 

Instituto Missionário dos Filhos e 
Filhas da Paixão de Nosso Senhor Jesus 
Cristo e das Dores de Maria Santíssima 
BR 153, Km 428, Anápolis, GO – Brasil 

Cx. P. 1909 – CEP – 75043-970 

(62) 3321-5020 

Site: www.filhosdapaixao.org.br 

E-mail: contato@filhosdapaixao.org.br 

Ouça pregações 
Filhos da Paixão de Cristo – YouTube 

Gerenice de Jesus Costa – Facebook 

http://www.filhosdapaixao.org.br/
mailto:contato@filhosdapaixao.org.br
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