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Ele queria enxergar para
poder cuidar de si mesmo e não

precisar
mais pedir
esmolas.

Então Jesus disse a Bartimeu: "Vá; você está 
curado porque teve fé!"

Foi um momento 
maravilhoso 
para 
Bartimeu.

No mesmo instante ele começou a ver e seguiu a 
Jesus.  Tudo o que ele podia dizer era que Deus 
é maravilhoso 
e o havia 
curado.

Bartimeu era um homem cego que ficava 
sentado na beira do caminho perto de Jericó, 
pedindo esmola.  

Algumas pessoas bondosas davam-lhe uma pequena 
moeda ou um pouco de alimento.  Bartimeu não podia 
trabalhar porque não conseguia ver.  Ele só 
conseguia pedir esmolas.

JESUS CURA UM CEGO
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Quando as pessoas 
viam que o cego estava 
curado, louvavam a 
Deus.  Novamente elas 
viram o grande poder do 
Filho de Deus que curou 
aquele homem cego.

JESUS CURA UM CEGO

Esta história da Palavra de Deus, a Bíblia, 

se encontra em 

Marcos 10, Lucas 18 e João 9

"A explicação da tua palavra traz luz." 
Salmo 119.130

Escrito por Edward Hughes
Ilustrado por Janie Forest
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Alguma coisa diferente estava acontecendo.  
Logo o cego descobriu o que era.

Bartimeu começou 
a gritar: "Jesus, 
Filho de Davi, 
tenha pena de 
mim!"  Por que 
Bartimeu gritava?  
Por que ele achava 
que Jesus poderia 
ajudá-lo?

Alguns eram 
cegos, outros 
eram mudos, 
outros eram 
coxos e outros 
eram cegos como 
ele.  Bartimeu 
tinha esperança 
e gritava cada 
vez mais.

Bartimeu sabia de 
uma coisa.  Se ele 
não conseguisse 
ajuda desta vez, 
provavelmente não 
teria outra chance.  
Talvez essa fosse a 
única vez que Jesus 
iria passar por ele.

Bartimeu tinha 
que alcançar 
Jesus.  Mas 
as pessoas 
não se mexiam.

Tirando sua capa, Bartimeu 
se levantou e foi até Jesus.

As pessoas chamaram o cego 
e lhe disseram: "Coragem!  
Levante-se porque ele está 
chamando você!"

Mas Bartimeu não desistiu.  
Ele continuou gritando.  De 
repente, Jesus o ouviu e 
parou: "Chamem o cego."

"Ssssshhh!"- 
elas diziam.  
Elas pediam 
para ele ficar 
quieto.

Talvez ele 
soubesse que 
Jesus tinha 
curado outras 
pessoas.  

Um dia, a estrada estava cheia.  Bartimeu ouviu o 
barulho de muitas pessoas passando.  

Jesus de Nazaré estava na cidade.  
Multidões se reuniam para ver e ouvir Jesus.
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Ele queria ver as árvores, 
os pássaros e todas as coisas

lindas que Deus 
criou.  

"Mestre, eu quero ver de novo!" 
- respondeu o cego.  Bartimeu

queria ver.  

Não, o cego Bartimeu não pediu 
dinheiro nem roupas novas.  

Você sabe o que ele 
queria?

"O que é que você quer que eu faça?" - 
perguntou Jesus.  Como você responderia?  
Você pediria muito dinheiro ou roupas novas?  
Era isso que Bartimeu queria?
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