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A capa de bartimeu era romana

Texto: Mc.10:46-52 A Palavra de Deus é maravilhosa e contém tesouros incalculáveis. Muitos já ouviram falar dessa passagem do evangelho. Jericó significa o cheiro de um lugar. Desde os tempos de Moisés, Jericó tem sido uma cidade fortificada por muros fortes, cujos habitantes eram moavitos,
inimigos do povo de Israel. A fragrância que estava lá não tinha um bom cheiro de Cristo, porque essas pessoas não foram escolhidas de Deus. Porque para Deus somos bons espíritos de Cristo. Jesus foi lá para derramar bom humor. Barattey era cego, embora não pudesse ver Jesus, ele sentiu sua
presença por seus espíritos. Barattey foi um exemplo de um homem que nos ensina através de sua atitude a procurar ajuda de Jesus, não importa em que situação estejamos.  QUEM ERA BARTIMUBarthima não nasceu cego, foram os romanos que o cegaram! O extraordinário milagre de Baratei
ocorreu durante a terceira visita de Jesus a Jerusalém. O relato de Mark diz que Bartimus se curou no caminho entre o antigo Jericó e o Novo Jericó. Havia um antigo Jericó construído pelos canamiths, que estava em ruínas. É onde os pobres, os mendigos e aqueles que não são bem-vindos no novo
Jericó estiveram! O novo Jericó era muito mais moderno e bem organizado. Foi construído por Herodes, o Grande, onde ele tinha seu próprio palácio de inverno. A distância de um Jericó para outro era de 4 km.   Bartimu significa Filho Tew. Seu nome verdadeiro não é mencionado na Bíblia. Timeu seu
pai, foi um general do exército israelense em Bethel. Ele lutou várias batalhas contra os romanos. Após a perseguição, ele foi capturado como inimigo de Roma. O tempo serviu como uma lição para o povo judeu. Ele foi morto na praça onde morava. Os romanos abriram a barriga de Tew e expuseram
seus intestinos na presença de seu filho.  Eles então perfuraram os olhos do filho dele. É por isso que Bartimu disse a Jesus: Deixe-me ver novamente! A última imagem de Bartimu em sua memória foi o pai tragicamente assassinado!. A cura de Bartimu não era apenas seus olhos, mas também sua
alma. Barmetay nunca esqueceu a imagem de seu pai morrendo nas mãos dos romanos! A última imagem estava guardada em sua memória. Agora a primeira imagem que ele verá quando for curado é a imagem de Jesus! Bartimu usava um manto que era sua licença! A capa serviu para declarar sua
posição como um mendigo, sua deficiência, ou quem sabe, a capa serviu para esconder seu passado sombrio. Quantos de nós se escondem atrás de uma capa também! Nosso orgulho, nossa posição privilegiada também pode nos cegar. Mas havia algo de bom no ar, Barmema tinha ouvido falar sobre
os milagres de Jesus e reconheceu que ele era o Messias esperado e que só Jesus poderia curá-lo.  O texto diz que Jesus está saindo de Jericó, uma grande multidão o acompanhou. Estava habitantes desta cidade que estavam felizes com os milagres que Jesus tinha feito.  Mas na multidão estavam
seus alunos e muitos que acreditavam! Esta multidão foi um empecilho para Baras não vir ao Senhor. Aprendi aqui que aqueles que vivem as pedras não se intimidam com a dificuldade em chegar a Jesus. Curiosamente, Jericó era uma cidade amaldiçoada (Jesus Navin 6:17-18), por ordem de Deus
era que Josué não tocasse em nada nesta cidade. Jericho pela maldição, teve que ser destruído! Bartimed além de ser um mendigo, ele foi humilhado e abusado. Ninguém se importava com os pobres em Jericó! A verdade é que nem o próprio mendigo se importa com ele! Se você perguntar a um
deles qual é o seu projeto de vida, ele certamente não pode dizer a droga. Bartimu não era diferente de Bartimu, muito menos que ele ainda era cego. Muitos em nosso ambiente, como Bartimu, sem design, sem sonhos, sem esperança, vivendo vida miserável espiritualmente!  Você não tem uma visão
para amanhã! Baratu sabia sua situação, sabia quem ele era e o que ele era. É triste estar na beira da estrada! A beira da estrada não é um lugar para descansar, apenas mendigos sentados no acostamento da estrada! No caso de Jericó, por não serem aceitos no interior da cidade, muitos deles
optaram por continuar mendigando na beira da estrada. Barmetuyev era um homem infeliz, chateado e amargo! Ele tinha todos os motivos para se sentir assim, mas talvez seja por isso que ele encontrou forças para compensar a misericórdia de Jesus!  Misericórdia significa piedade, sentir compaixão,
colocar seu lugar no lugar do sofrimento. Jesus é o Pai da Misericórdia, Ele é a própria compaixão. Baratheusreconsced sua mesquinharia, sua fraqueza, reconheceu que Jesus era deus da posição.  Jesus é o filho de Davi tem compaixão por mim! Foi a única oração que Barmemyus disse! Embora ele
seja pequeno, ele tocou o coração de Jesus. Foi seu primeiro passo para a salvação.  Que lição de vida esse pobre homem nos ensina? Talvez essa seja a melhor atitude que podemos tomar diante dos desafios da vida! Acreditar! Lutar! Eu espero que sim! A luta de Bartimu foi excepcional! Assim que
soube que era Jesus quem passava, não tinha dúvidas em seu coração de que Jesus era a solução para seus problemas. Aquele que já foi desprezado, humilhado pelos cegos, sujos, pobres, pobres, infelizes, vivendo na cidade amaldiçoada, conseguiu seu milagre! Um milagre que mudou
completamente sua vida. Bartimeu em COVER Você pode ter visto um mendigo nas ruas de sua cidade, ou talvez você tenha visto a situação de muitos mendigos na TV! Acho difícil para aqueles que não viram como pessoas não-brancas esperando por mendigos dormindo nas ruas!. Um mendigo
anda pelas ruas sem memórias, pensando apenas aqui e agora. Ele não é mais. mais seu próprio corpo! Ele não se importa de tomar banho, cortar cabelo ou se barbear! Pode ser um homem ou uma mulher, eles ficam bêbados, eles procuram por tocos de cigarro no chão, sobras de comida através do
lixo!.  E por serem essas pessoas, acabam alienando as pessoas porque causam rejeição a todos. Tenho certeza que você nunca perguntou a um mendigo quem ele é, qual é o nome dele, ou mesmo se ele tem uma família ou profissão. Mendigos estão sob pontes, viadutos ou tendas, procurando um
lugar para se abrigar de frio ou chuva, eles trazem consigo todo tipo de coisas que para nós limpam lixo, e se agarram a ele, pois é pouco eles têm que sobreviver. Tudo o que um mendigo quer à noite é um pedaço de papelão. Pode até ser pedaços sujos de papelão, mas será seu único cobertor em
uma manhã fria e em dias de inverno! Barmetesi não tinha papelão, ele tinha um manto. Este cabo bartimu estava carregando era sujo, fedorento, podre, fedorento! O único bom Bartimu era sua capa! Mas Bartimu uma vez sonhou em se livrar dela! Existem alguns tipos de capas mencionadas na Bíblia.
A capa de Joseph's Dreams (G,37-23 Este manto colorido de um jovem inexperiente que se beneficiou de seu antigo pai.    O Manto da Morte de Anna (Js.7-19-24). Esta capa representa a riqueza do mundo, idolatria, ou nosso orgulho, pelo qual não devemos nos apegar. Afetou todo o povo de Israel.
Ele serve de exemplo para a igreja que não toleramos o pecado. Quando encontramos um irmão em pecado, devemos adverti-lo a encolher o pecado. (I Jn.5-16) Mas poucos fazem isso! Capa da unção de Elias (1 Reis 19:19-20). Este manto é um revestimento do poder do Espírito Santo, o mesmo que
foi derramado sobre os apóstolos no dia de Pentecostes (Atos 2). É uma capa que devemos desejar a nós mesmos.  A capa da humilhação de Bartimu (Mc.4) Este horrível e fedorento revestimento de Bartimeu representa pecado, medo, vícios, idolatria, mal, tudo de ruim na vida de um homem que é
terrível, exceto Deus. (É 59-2) É por isso que precisamos ter uma visão de Bartim, que, embora fosse cego, tinha o intelecto, a sabedoria, para sair de seu manto sujo para se aproximar de Jesus. Se Baruseus tivesse vindo a Jesus com um manto, ele certamente não teria recebido um milagre. Bartimu
foi encontrar Jesus sem tomar banho, não cortar o cabelo, e não raspar a barba. Ele ousou apresentar-se a Jesus. Isso me mostra que Jesus aceita as pessoas com seus defeitos, seus modos errados, sua mas seus pecados devem ser deixados para trás. Jesus não quer que tenhamos algum pecado.
Barmete não tinha vergonha de se expor a Jesus. Vamos ter o mesmo sentimento! Largue sua capa! Ela é suja do pecado! Sujo do mal! Interesse sujo! Sujo por adultério! Vícios sujos! Sujo por drogas! Sujo para uma bebida! Este dia parecia um dia comum. Um dia como qualquer outro. Jesus se
pergunta a qualquer dia! Quando Jesus aparece, um milagre acontece de repente!  Jogue fora o manto e corra para os braços de Jesus, Ele quer fazer um milagre em sua vida, porque a pergunta que Jesus também lhe faz: O que você quer que eu faça? Então Bartimu perguntou o que ele mais queria:
vê-lo novamente. O que você vai pedir a Jesus?  Que o Senhor Jesus seja compassivo conosco e nos cure da cegueira!. Você foi abençoado com esta mensagem? Então mostre sua gratidão cooperando com nosso ministério! Faça sua proposta para continuar evangelizando pessoas carentes nas
ruas, extensões e aldeias. Jesus vai recompensá-lo! Joaquim de Souza Gimas Ag. Caixa de poupança 1549 C/C 89934-8 Jesus cura os cegos perto de Jericó.11. 17. Eustace Le Souer, atualmente na Galeria Sanssouci em Potsdam, Alemanha. Jesus curando os cegos perto de Jericó é um dos
milagres que Jesus contou nos três Evangelhos sinóticos (Marcos 10:46-52, Mateus 20:29-34, e Lucas 18:35-43) e que ocorreu quando Jesus passou perto de Jericó antes da paixão. A narrativa bíblica do Evangelho de Marcos fala apenas de um homem chamado Bartimu (literalmente filho de Timeu)
como presente quando Jesus deixou Jericó, tornando-o uma das poucas pessoas que curaram Jesus e de quem sabemos o nome. Eles vieram para Jericó. Quando Jesus deixou a cidade com seus discípulos e com uma grande multidão, um mendigo cego chamado Bartimu, filho de Homeu, sentou-se
no acostamento da estrada. Quando soube que Jesus era nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão por mim! Muitos o mandaram calar a boca, mas ele chorou ainda mais: Filho de Davi, compaixão por mim! Jesus parou e disse: Chame-o. Eles chamaram o cego, dizendo-lhe:
Seja corajoso; Quem é, ele está te ligando. Jogando seu manto do salto ele se levantou e foi para Jesus. Jesus perguntou a ele, o que você quer que eu faça com você? O cego respondeu-lhe, Mestre, posso ver. Jesus disse a ele, vá, sua fé o curou. No mesmo ponto ele teve sua visão e o seguiu pela
estrada. (Marcos 10:46-52) O Evangelho de Mateus tem um relato semelhante, com duas pessoas cegas ao redor de Jericó, mas não nos dá nomes. Duas pessoas cegas com nome desconhecido também aparecem no Evangelho de Lucas, mas há um evento quando Jesus chega em Jericó e não sai:
Saindo de Jericó, ele acompanhou Jesus ao povo grande. Duas pessoas cegas sentadas na borda viajando, sabendo que Jesus estava passando, eles gritaram: Senhor, filho de Davi, ele tem compaixão por nós! Muitos ordenam que calem a boca, mas choravam cada vez mais: sejam queridos por nós,
Senhor, o filho de Davi! Jesus, parando, ligou para eles e perguntou: O que você quer que eu faça com você? Eles disseram, Deus, que nossos olhos se abram. Jesus, o condomínio, tocou seus olhos; no mesmo instante em que recuperou a visão, e seguiu-o. (Mateus 20:29-34) Essas pessoas seriam
a segunda cura dos cegos na jornada de Jesus de Bethsaida (ver Jesus, a cura dos cegos de Bethsaida) para Jerusalém através de Jericó. É possível, mas não certo, que Baratus tenha ouvido falar da primeira cura e, portanto, da reputação de Jesus. O filho de David Vernon, K. Robbins, enfatiza que a
cura do baratamus cego é a última das curas de Jesus na Marcha e tem uma função transitória, pois liga o ministério de Jesus ao sofrimento, morte e ressurreição do Filho do Homem em março de 8 a 10 com a obra de Jesus como o Filho de Davi em Jerusalém. Ele afirma que este período também é
o ápice da tradição das curas milagrosas em março, pois é uma história que enfatiza a ênfase de Marcos na incapacidade dos discípulos de entender o messianismo de Jesus (sua cegueira) com a necessidade de seguir Jesus até Jerusalém, onde personifica o rei mártir em um formato que o torna
aceitável para os gentios como o Filho de Deus. Paula Fredriksen, que acredita que nomes como O Filho de Davi foram aplicados a Jesus somente após a crucificação e ressurreição, afirma que Marcos e Mateus montaram essa cura com a proclamação do Filho de Davi pouco antes de partir para



Jerusalém, um lugar há muito previsto de seu sofrimento. O nome Filho de Davi é um messian, e assim a exclamação de Barthimu foi, nas palavras de Marcos, o primeiro reconhecimento público de Cristo após a confissão de Pedro, privado. Baratthewe sabemos que o nome Bartimu é raro por várias
razões. Primeiro, porque alguém curou Jesus foi nomeado. Em segundo lugar, por ser um estranho híbrido de sete gregos com uma tradução clara (filho de Timeu). Alguns estudiosos veem isso como uma confirmação de que se trata de uma figura histórica, enquanto outros veem um significado
especial nesta história, pois é uma referência hipoteticamente figurativa ao Taima de Platão, que traz o discurso filosófico básico cosmológico e teológico e que trata da visão como a origem de todo o conhecimento. De acordo com Bruce Robinson, um padre episcopal, Bartimu pode ser comparado com
as vantagens dos apóstolos e outros na história de Marcos, por ser diferente deles: Ele primeiro chama à medida que o grupo passa, e quando Jesus pergunta o que quer, ele vai direto ao ponto. Acordos sbre poingnao y status, Como Thiago e Joan. Sem questes legais complicados, como-os pharisei.
Sem jogar com o p'blico, como o jovem rico - que queria ter certeza de que todos soubessem que ele guardava os mandamentos desde jovem. Bartimu nyao estava tentando impressionista ningu'm, nao estava uma busca de medalha de ouro por seus atos. Nao nneria ser o major no winduro Reynaud
dos seus e nem se sentar th direita de Jesus em sua gl'ria - Reverendo Bruce Robison. Ao atirar for seu manto em Marcos 10:46-52, Bartimu Abriu miao de Tudo o que possu'a para seguir Jesus. O pai Bento XVI j' comparou a Igreja Catalica ao cego bartimeu. Referências - b c Reflexões: Bartimes
Cegos: Marcos 10:46-52, 24 de outubro de 2009, Boletim de Manila, site do Boletim de Manila, citando 365 Dias com o Senhor, (São Paulo, Cidade makati, Filipinas) do site de São Paulo (link morto). Acessado em 28 de outubro de 2009. - b Phyllis Kersten, O que Bartimei queria: Marcos 10:46-52,
Idade Cristã, 20 de outubro de 2009, encontrado no site do Século Cristão. Acessado em 28 de outubro de 2009. Jesus Professor: Interpretação de retórica social por Mark Vernon K. Robbins 2009, ISBN 978-0-8006-2595-5 41-43. Vernon C. Robbins, Healing the Blind Bartimei (10:46-52) em Theology,
Journal of Biblical Literature 92 (1973), 224-243 Robbins, Reverse Contextualization of Psalm 22 in the Crucifixion of Markan: Social-Reretal Analysis (1992) de Fredriksen, de Jesus a Cristo, 181. a b Barry Wetherill, Jesus Cura o Bartimaeu Cego, da vida de Jesus Cristo, encontrado em um leve estudo
bíblico inglês. Acessado em 28 de outubro de 2009. Vincent Taylor. O evangelho, de acordo com São Marcos, é o mesmo. 1966 St. Martin's Press Inc. p 448. Mary Ann Tolbert, Semeando o Evangelho: O Mundo de Marcos em Perspectiva Literária-Histórica 1996, Fortress Press. p189. Bruce Robison,
Sermão, domingo, 25 de outubro de 2009, o vigésimo primeiro pós-Pentecostes, 2009, na Marca 10: 46-52 (RCL Correct 25B), encontrado na página do reitor. Acessado em 28 de outubro de 2009. O Pontífice pede à Igreja Africana que tenha coragem, 25 de outubro de 2009, do site da Senit Arquivado
em 16 de mar'o de 2012, sem Wayback Machine., encontrado no site catholic.net. Acessado em 28 de outubro de 2009. Ver tambam mysterio de Jesus Curando o cego de Betsaida Jesus curando o cego de Nascena bibliografia Paula Fredriksen, de Jesus a Cristo (2000), ISBN 0-300-08457-9 Vernon
K. Robbins, Jesus Professor: Interpretação social-retórica de Marcos 2009, ISBN 978-0-8006-2595-5 Ligaes externas Imagens adicionais de Bartimu (em ingl's) Obtida de
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