FEDERAÇÃO ESPÍRITA BRASILEIRA
Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita
Livro III – Ensinos e Parábolas de Jesus – Parte 2
Módulo IV – Aprendendo com as Curas

Cura de cegueira
Roteiro 4
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Objetivos

 Explicar, à luz do Espiritismo, como
Jesus realizou a cura do cego de
nascença e a cura do cego de Jericó.
 Identificar as lições que essas curas
transmitem.

FEB - EADE - Livro III - Módulo IV – Roteiro 4 – Cura de cegueira

Cura de cegueira - Bartimeu

E, passando Jesus, viu um
homem cego de nascença. E os
seus discípulos lhe perguntaram,
dizendo: Rabi, quem pecou, este
ou seus pais, para que nascesse
cego? Jesus respondeu: Nem ele
pecou nem seus pais; mas foi
assim para que se manifestem
nele as obras de Deus. Convém
que eu faça as obras daquele que
me enviou, enquanto é dia; a
noite vem, quando ninguém pode
trabalhar.
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Cura de cegueira - Bartimeu

Enquanto estou no mundo, sou a
luz do mundo. Tendo dito isto,
cuspiu na terra, e com a saliva fez
lodo, e untou com o lodo os olhos
do cego. E disse-lhe: Vai, lava-te
no tanque de Siloé (que significa o
Enviado).
Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. [...] Levaram, pois, aos fariseus o
que dantes era cego. E era sábado quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os
olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira, e
ele lhes disse: Pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me, e vejo. Então alguns
dos fariseus diziam: Este homem não é de Deus, pois não guarda o
sábado. Diziam outros: Como pode um homem pecador fazer tais
sinais? E havia dissensão entre eles. João, 9:1-7; 13-16
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Cura de cegueira – Tanque de Siloé
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Cura de cegueira – Jerusalém e Jericó
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Cura de cegueira – cego de Jericó

E aconteceu que chegando ele perto de
Jericó, estava um cego assentado junto
do caminho, mendigando. E, ouvindo
passar a multidão, perguntou que era
aquilo. E disseram-lhe que Jesus
Nazareno passava. Então clamou,
dizendo: Jesus, Filho de Davi, tem
misericórdia de mim. E os que iam
passando repreendiam-no para que se
calasse; mas ele clamava ainda mais:
Filho de Davi, tem misericórdia de mim!
Então Jesus, parando, mandou que lho
trouxessem; e, chegando ele, perguntoulhe, dizendo: Que queres que te faça? E
ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus
lhe disse: Vê; a tua fé te salvou.
Lucas 18:35-42
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Cura de cegueira

Cura de cegueira

A Doutrina Espírita esclarece-nos que
as doenças podem ser de duas
origens:
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1. origem material
a) acidentais.
b) provocadas.

2. origem espiritual
a) mentalizadas – reflexo
das vibrações emitidas
pelo próprio paciente.
b) cármicas – impressas no
perispírito e por isso
condicionadas
geneticamente no
veículo de manifestação.

Cura de cegueira
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 O Espírito é a causa de todos os fenômenos
que se manifestam na existência física,
emocional e psíquica.
 [...] armazena informações e experiências
que são transferidas para os respectivos
equipamentos fisiológicos – em cada
reencarnação – produzindo tecidos e
mecanismos resistentes ou não a
determinados processos degenerativos, por
cujo meio repara as condutas que se
permitiram na experiência anterior.
FRANCO, Divaldo. Impermanência e imortalidade. Pelo Espírito Carlos Torres Pastorino. Cap. Mente e
doenças.
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Cura de cegueira

 Quando
se
tratam
as
anomalias
e
deformidades, que podem ser corrigidas
cirurgicamente, mas que fazem parte do
mapa evolutivo de cada indivíduo, resultado
inevitável do uso a que entregou a
aparelhagem
física
em
reencarnação
transata, podem advir efeitos positivos
imediatos, que todavia cederão lugar a novos
sofrimentos,
porque
as
matrizes
desencadeadoras dos processos patológicos,
no perispírito, não foram removidas. Tanto
podem apresentar-se em próximo tempo
como em futura reencarnação, desde que
ninguém consegue driblar as Soberanas Leis.
FRANCO, Divaldo. Impermanência e imortalidade. Pelo Espírito Carlos Torres Pastorino. Cap.
Mente e doenças.

Cura de cegueira
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A cura solicitada pelos enfermos que procuravam
Jesus se operou em todos eles?
“Disse então Jesus: Não foram curados todos dez?
Onde estão os outros nove? Nenhum deles houve que voltasse e glorificasse a
Deus, a não ser este estrangeiro?
E disse a esse: Levanta-te; vai; tua fé te salvou.”

(Lc, 17:11-19)

quem sabe se eles terão se beneficiado da graça
que lhes foi concedida? Dizendo ao
samaritano: “Tua fé te salvou”, dá Jesus a entender
que o mesmo não aconteceu aos outros.

[…]

KARDEC, Allan. A gênese. Cap. 15, itens 16 e 17.

Reflexões em conjunto
a. Qual a razão da doença do cego de nascença?
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b.

A cura do cego de nascença foi realizada em duas
etapas: a primeira delas com a aplicação da mistura
de saliva e terra, e a segunda com a retirada do lodo
no tanque de Siloé. Explique cada uma delas.

c. Quais poderiam ser as razões da enfermidade
apresentada pelo cego de Jericó?
d. O que você considerou mais relevante no texto lido?

Atividade
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 Dividir a turma em grupos para estudo
dos textos evangélicos e as respectivas
análises espíritas.
 Após, os participantes dos grupos deverão
discutir e responder às questões que se
seguem.

Cura de cegueira

1. Por que Jesus fazia questão de operar suas curas
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em dia de sábado?
Jesus como que fazia questão de operar suas
curas em dia de sábado, para ter ensejo de
protestar contra o rigorismo dos fariseus no
tocante à guarda desse dia. Queria mostrar-lhes
que a verdadeira piedade não consiste na
observância das práticas exteriores e das
formalidades; que a piedade está nos
sentimentos
do
coração.
Justificava-se,
declarando: “Meu Pai não cessa de obrar até ao
presente e eu também obro incessantemente.”
KARDEC, Allan. A gênese. Cap. 15, item 23.

Cura de cegueira

2. O que Jesus queria provar com as curas que
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realizava?
Queria ele provar dessa forma que o verdadeiro poder é o
daquele que faz o bem; que o seu objetivo era ser útil e
não satisfazer à curiosidade dos indiferentes, por meio de
coisas extraordinárias. Aliviando os sofrimentos, prendia
a si as criaturas pelo coração e fazia prosélitos mais
numerosos e sinceros, do que se apenas os maravilhasse
com espetáculos para os olhos. Daquele modo, fazia-se
amado, ao passo que se se limitasse a produzir
surpreendentes fatos materiais, conforme os fariseus
reclamavam, a maioria das pessoas não teria visto nele
senão um feiticeiro, ou um mágico hábil, que os
desocupados iriam apreciar para se distraírem.
KARDEC, Allan. A gênese. Cap. 15, item 27.

Cura de cegueira

3. Que analogia pode-se fazer entre a missão de Jesus
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e a do Espiritismo?
O Espiritismo, igualmente, pelo bem que faz é que prova
a sua missão providencial. Ele cura os males físicos, mas
cura, sobretudo, as doenças morais e são esses os
maiores prodígios que lhe atestam a procedência. Seus
mais sinceros adeptos não são os que se sentem tocados
pela observação de fenômenos extraordinários, mas os
que dele recebem a consolação para suas almas; [...]
aqueles a quem levantou o ânimo na aflição, que
hauriram forças na certeza, que lhes trouxe, acerca do
futuro, no conhecimento do seu ser espiritual e de seus
destinos. [...] Os que no Espiritismo unicamente
procuram efeitos materiais, não lhe podem compreender
a força moral.

KARDEC, Allan. A gênese. Cap. 15, item 28.

Cura de cegueira
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4. Qual o maior milagre que Jesus operou?
O maior milagre que Jesus operou, o que verdadeiramente
atesta a sua superioridade, foi a revolução que seus ensinos
produziram no mundo, mau grado exiguidade dos seus
meios de ação. Com efeito, Jesus, obscuro, pobre, nascido
na mais humilde condição, no seio de um povo pequenino,
quase ignorado e sem preponderância política, artística ou
literária, apenas durante três anos prega a sua doutrina
[...]. Só fazia o bem e isso não o punha ao abrigo da
malevolência, que dos próprios serviços que ele prestava
tirava motivos para o acusar [...]. Nada escreveu;
entretanto, ajudado por alguns homens tão obscuros quanto
ele, sua palavra bastou para regenerar o mundo; sua
doutrina matou o paganismo onipotente e se tornou o facho
da civilização [...].

KARDEC, Allan. A gênese. Cap. 15, item 63.

Cura de cegueira

5. Agiria Jesus como médium nas curas que operava?
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Poder-se-á considerá-lo poderoso médium curador?
Não, porquanto o médium é um intermediário, um
instrumento de que se servem os Espíritos
desencarnados e o Cristo não precisava de assistência,
pois que era ele quem assistia os outros. Agia por si
mesmo, em virtude do seu poder pessoal, como o
podem fazer, em certos casos, os encarnados, na
medida de suas forças. Que Espírito, ao demais,
ousaria insuflar-lhe seus próprios pensamentos e
encarregá-lo de os transmitir? Se algum influxo
estranho recebia, esse só de Deus lhe poderia vir.
Segundo definição dada por um Espírito, ele era
médium de Deus.

KARDEC, Allan. A gênese. Cap. 15, item 2.

Reflexão final
Cada aprendiz em sua lição.
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Cada trabalhador na tarefa que lhe foi
cometida.
Cada vaso em sua utilidade.
Cada lutador com a prova necessária.

Assim, cada um de nós tem o
testemunho individual no caminho da
vida. […]

Nada ocorre à revelia dos Divinos
Desígnios.
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Bartimeu, o cego, soube responder,
solicitando visão.
Entretanto, quanta gente roga acesso
à presença do Salvador e, quando por
ele interpelada, responde em prejuízo
próprio?
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Lembremo-nos de que, por vezes,
perdemos a casa terrestre a fim de
aprendermos o caminho da casa
celeste; [...]
há épocas em que as feridas do corpo
são chamadas a curar as chagas da
alma,

e situações em que a paralisia ensina a
preciosidade do movimento.
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É natural peçamos o auxílio do Mestre
em nossas dificuldades e dissabores;
entrementes, não nos esqueçamos de
trabalhar pelo bem, nas mais aflitivas
passagens da retificação e da ascensão,
convictos de que nos encontramos
invariavelmente na mais justa e
proveitosa oportunidade de trabalho
que merecemos, e que talvez
não saibamos, de pronto, escolher
outra melhor.
XAVIER, F.C. Fonte viva. Pelo Espírito Emmanuel. Cap. 89.

