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próspera, que tinha um clima bom e não há dúvida de que Bartimeu, o filho de Timeu, 
recebia ajuda ali. 

Exceto por aquilo que aprendiam por ouvir outros recitarem, os cegos daquele 
tempo não tinham qualquer acesso à lei. Assim, eles não eram respeitados como 
pessoas religiosas, embora estivessem protegidos pela Lei de Moisés. Eles também não 
tinham status social. Os seguidores de Jesus ouviam os gritos do cego como uma 
intromissão no caminho de Jesus. Os discípulos podem ter entendido a viagem final 
de Jesus a Jerusalém como uma marcha real. Ao parar e permanecer ali, Jesus permite 
que o homem cego venha até onde ele está. 

A capa é uma veste externa, usada como um casaco nos dias frios e como cama à 
noite, e pode também ter sido aberta para receber as esmolas. Na narrativa de Marcos, 
o ato de lançá-la para o lado pode ser interpretado como o abandono da dependência 
de qualquer coisa, especialmente esmolas, e confiar somente em Jesus. 

Palavras que precisam ser aprendidas 

1. Filho de Davi – Título que os israelitas davam ao Messias. Ele seria 
descendente de Davi e viria para ser rei como Davi tinha sido, só que reinaria de uma 
vez por todas e para sempre. 

2. Misericórdia – Bondade, amor e graça de Deus pelo ser humano, manifestos 
no perdão, na proteção, no auxílio, no atendimento a súplicas. Essa disposição de Deus 
se manifestou desde a criação e acompanhará o seu povo até o final dos tempos. 

3. Jericó – Cidade situada 9 km a oeste do Rio Jordão e 11 km ao norte do mar 
Morto. É provavelmente a cidade mais antiga do mundo. Josué a destruiu (Josué 6) e 
Hiel a reedificou (1Reis 16.34).  

Recurso para a história 

Leve tiras de tecido para tapar os olhos das crianças. Explique que fará isso para que 
elas sintam um pouco o que é caminhar sem enxergar. Peça que elas andem pelo 
espaço onde se reúnem, peça que peguem algo em algum canto apenas ouvindo suas 
orientações. Este momento deve causar certo alvoroço, no início talvez risos, mas 
chame a atenção para o que é a vida de uma pessoa cega. Depois, converse com elas e 
motive-as a falar o que sentiram ao caminhar sem enxergar. Deixe que elas falem de 
seus sentimentos e impressões. Introduza a história descrevendo como era a vida de 
uma pessoa cega nos tempos de Jesus. 

Lição Bíblica 

Nos tempos de Jesus, as coisas não eram fáceis para as pessoas cegas. Elas não 
podiam participar das atividades normais da vida, não tinham trabalho e muitas vezes 
estavam destinadas a viver pedindo esmolas para sobreviver. 

estrada pedindo esmolas, que era a forma como os cegos daquele tempo

arranjavam dinheiro para sobreviver.



Quando Bartimeu ouviu o barulho da multidão, procurou saber o que estava 
acontecendo e soube que era Jesus passando por ali. Ele não teve dúvidas, começou a 
gritar: “Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim!”. Algumas pessoas começaram 
a brigar com ele, dizendo que era para ficar quieto, mas Bartimeu gritava cada vez mais 
alto: “Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim!”. 

Jesus parou. Sim! Jesus ouviu aquele homem chamando por Ele. Naquele 
momento, nada era mais importante do que parar para ouvir o chamado de alguém 
que precisava dele. 

Jesus pediu que levassem Bartimeu até ele. Foram chamar o cego e disseram: 
“Ânimo, Bartimeu! Jesus está chamando você”. Ele levantou-se, jogou sua capa para o 
lado, deu um pulo e foi até Jesus. Bartimeu deve ter ficado muito feliz por Jesus tê-lo 
ouvido, você não acha? 

Jesus perguntou: “O que você quer que eu lhe faça?”. 

Bartimeu podia ter pedido muitas coisas, talvez uma capa nova, dinheiro para não 
ter mais que ficar pedindo esmolas, porém ele pediu algo que era o mais importante 
para a sua vida: “Mestre, eu quero ver!”. 

Jesus atendeu ao pedido de Bartimeu e, naquele mesmo momento, ele começou a 
enxergar. A fé que ele teve o havia curado. Ele não precisava mais viver sem enxergar 
as coisas do mundo, sua vida agora seria completamente diferente porque estava 
vendo. 

Bartimeu ficou tão feliz por ter começado a ver que começou a adorar a Deus e 
seguiu Jesus. As pessoas, quando viram isso, também glorificaram a Deus. 

Jesus ouve quando alguém chama por Ele. É preciso confiar que Jesus é poderoso 
para poder chamar por Ele. Bartimeu acreditou que Jesus poderia mudar sua vida. E 
você, acredita que Jesus pode ouvir quando você chama por Ele? 

De início, havia pessoas que tentaram fazer Bartimeu desistir de chamar por Jesus, 
mas ele não desistiu, continuou gritando até Jesus ouvi-lo. E você, vai desistir de seguir 
Jesus ou vai caminhar com Ele todos os dias da sua vida? 

Fale para Jesus aquilo em que você precisa que Ele ajude. Diga para Jesus que você 
quer segui-lo da mesma forma como Bartimeu o seguiu após tê-lo encontrado. 
Agradeça porque Jesus muda a vida das pessoas que se encontram com Ele. 

Observação dos fatos (Jogo das Pegadas - Atividade de aprendizagem 
para todas as crianças) 

Hoje, a observação dos fatos será em formato de brincadeira. Divida as crianças 
presentes em 02 grupos.  Faça uma pergunta para cada grupo. O grupo que acertar a 
pergunta ganha uma pegada (ver modelo nos anexos). Coloque as pegadas formando 
um caminho até Jericó, lembrando às crianças que Bartimeu seguiu Jesus e todos nós, 
também, devemos segui-lo. O grupo que tiver mais pegadas ganha o jogo.  

1. O que ele estava fazendo sentado na beira do caminho? (Marcos  10.46) 



 



 



 


