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Σὺ πιστεύεις εἰς τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ; “ 

¿Tú crês no Filho do homem? 
 
 

oje a Igreja celebra o milagre da cura do cego de nascença. Se o elemento 
simbólico da perícope do domingo anterior era a água, agora é a luz1 - 
«Enquanto é dia, temos de realizar as obras daquele que me enviou; vem a noite, 

quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo».  Jesus 
faz lama com sua saliva e unge os olhos do enfermo com esta lama, evocando 
diretamente a ação criadora do homem do relato de Gênesis (2:7). O gesto é 
necessário, pois através dele Jesus se revela, se dá a conhecer e, nesse processo de 
revelação, dá-se a re-criação da natureza caída e corrupta. 

Quem pecou: ele ou seus pais, para que nascesse cego? A questão é irônica 
e capciosa ao mesmo tempo, já que é cego de nascença. Evidentemente, não 
poderia ter ele pecado. No entanto, o Senhor responde: «Nem ele nem seus pais 
pecaram, mas é para que nele sejam manifestadas as obras – a glória - de Deus». Neste 
caso, a doença não é uma consequência do fracasso do homem – do chamado 
pecado – mas de uma situação – negativa, evidentemente – que Deus permite um 
bem maior. Qual? A revelação de Deus nesta pessoa — e sua consequente 
salvação — e para que através dele, muitos outros possam crer e serem salvos. A 
cura-salvação do Cego não é apenas para ele, mas para muitos outros que haverão 
de crer neste evento, naquele dia e hora. 

                                                             
1 E, poderíamos também dizer, a terra. 
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A luz sensível que pode ser percebida com o significado da visão simboliza 
a luz suprarracional que pode ser percebida com os sentidos da alma quando ela 
é purificada.  A ação cura-milagrosa que o Cristo cumpre, restabelecendo a visão 
sensível ao Cego, refere-se analogicamente à visão da alma: é por isso que no 
final da perícope evangélica a ação é completada pela confissão de fé do Cego: 
«’Crês no Filho do Homem?’ Respondeu ele: ‘Quem é, Senhor, para que eu nele 
creia?’ Jesus lhe disse: ‘Tu o vês, é quem fala contigo’. Exclamou ele: ‘Creio, 
Senhor!’ E prostrou-se diante dele». Assim, a Ação que o Messias realiza ao Cego 
não é apenas em seu órgão enfermo, mas em toda a sua existência: «Passando, 
nosso Salvador encontrou um homem cego; cuspiu no chão, fez lama, untou-lhe os olhos e 
ordenou que fosse se lavar em Siloé. Tendo feito isso, ele (o cego) voltou vendo a Tua luz, ó 
Cristo.» (Exapostilarion da festa). Neste caminho, do lugar onde ele foi ungido até 
Siloé, o cego ainda «tateia»; e, em seu retorno, ele já vê normalmente; e quando se 
encontra com quem o curou, ele vê Deus diretamente. 

Neste caso, ver=crer, e vice-versa. Segue-se a pergunta: era necessário aquele 
tremendo sofrimento para que através daquele homem as obras de Deus se 
manifestassem? Evidentemente que não, Deus não precisa do sofrimento humano 
para dar-se a conhecer, pois ele está constantemente se revelando de infinitas 
maneiras e suas obras são maravilhosamente manifestas. Se assim fosse, estaríamos 
lidando com um ser, no mínimo, cruel e sádico. Mas Deus é misericordioso e 
filantropo. Deus permite a cegueira –sofrimento – não para que através dele sua 
identidade divina seja conhecida, não! Mas para que, tanto o cego em questão quanto 
muitos outros «cegos» possam ser curados e salvos vendo-o-crendo n’Ele. 

O sofrimento do cego, como o de cada homem – em todos os níveis – seja criado 
por si mesmo ou permitido pela transigência divina não é algo que Deus – 
paradoxalmente – quer ou deseja em sua primigênia vontade para nenhum ser ou 
homem. Isso está claro. O homem não foi criado para sofrer e estar constantemente 
penando em seu destino de ser homem, sua existência. O homem foi criado para a bem-
aventurança divina, para desfrutar de ser homem em liberdade e plenitude, ou seja, 
sendo-em-relação com Deus, seu próximo e todo o Cosmos.  Males e dificuldades surgem 
quando a humanidade quer entender ou sentir a felicidade como um estado autônomo 
de Deus. E isso não é só uma questão individual, mas coletiva, já que as ações de cada um 
de nós, das mais sublimes às mais obscuras, das mais evidentes às mais ocultas, o 
pensamento, a emoção, a intenção e a própria prática impactam todos os seres, do 
princípio desta criação até seu fim. O único catalisador existencial é o Cristo: se Deus 
permite ou transige o sofrimento do homem é porque ele próprio assumiu e fez dele uma 
oportunidade para que sua glória se manifeste e se re-crie, justifique e aperfeiçoe. 

O mal não é uma espécie ontológica com uma determinada hipóstase que se opõe 
a Deus. Deus fez todas as coisas «muito boas»; a origem do sofrimento do homem reside 
na negação e indiferença a Deus, que tem um impacto direto sobre sua natureza e a 
cadeia natural que se reproduz por gerações. É por isso que eu disse anteriormente que 
não é um problema individual, é um problema da humanidade, então e agora. É por isso 
que falamos do pecado de nossos ancestrais. 
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Mas Cristo já redimiu esse pecado adâmico. Cristo é o novo Adão; a redenção já 
foi consumada; a morte vencida; o pecado anulado; O Hades enclaustrado: então; então 
eu me pergunto: por que tanto sofrimento, tanta doença, tanta barbárie, tanta morte até 
hoje? Por que tudo está pior do que antes? 

Por que o plano divino falhou?   

Teria Deus fracassado?   

É que o que me revela o sofrimento do homem em todos os níveis e me causa 
impotência não ser capaz de remediá-lo, abrandá-lo ou liquidá-lo. Serei tão ingênuo 
tendo essa agitação emocional-intelectual que muitas vezes faz abater-se a minha alma? 
Mas também me revelam minhas dores pessoais e a impossibilidade de poder, algumas 
vezes, acalmá-las. E essas perguntas certamente me causam ainda mais dor. 

Porém, sinto a voz do Altíssimo que me repreende: «Cinge os teus rins como um 
homem; vou interrogar-te e tu me responderás» (Jó 38:3). 

O que responder a esse desafio?   

E eu me junto à voz de Jó, dizendo:  

«Reconheço que tudo podes,  
e que nenhum de teus desígnios fica frustrado.  
Sou aquele que denegriu teus desígnios,  
com palavras sem sentido. 
Falei de coisas que não entendia,  
de maravilhas que me ultrapassam.  
‘Escuta-me, que vou falar; 
interrogar-te-ei e tu me responderás.’ 
Conhecia-te só de ouvido, 
Mas agora viram-te meus olhos: 
por isso retrato-me 
e faço penitência no pó e na cinza».  

(Jó 42:2-5)
 
E com o Cego, clamo: 

«Eu creio, Senhor!» 

 

 
 

CRISTO RESUSCITOU! 
VERDADEIRAMENTE RESUSCITOU! 
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