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“Domine, ut videam! Et Jesus dixit illi: Réspice, fides tua te salvum fecit!”  

(Lc 18, 41-42) 

“Senhor, que eu veja! E Jesus disse-lhe: Vê; a tua fé te salvou!” 

 

In nomine Patris... 

Ave, Maria... 

 

Caros Católicos, 

 

A forma como N.S. Jesus Cristo falava parecia ser incompreensível para os seus 

discípulos, que possuíam uma ideia demasiadamente humana acerca do que seria o Messias 

e, inclusive, não aceitavam que Nosso Senhor passasse pelo sofrimento e pela morte, 

entretanto, posteriormente, depois de receberem o Espírito Santo tornaram-se capazes de 

compreender claramente que Deus Pai deveria cumprir o que tinha anunciado pela boca 

dos profetas: o sofrimento e padecimento de Cristo. 
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Uma primeira condição já aí nos deve tomar a atenção: ‘para compreender a Palavra 

de Deus N.S., precisamos de uma intimidade com o Espírito Santo’. Somente assim, 

podemos pedir que o mesmo sofrimento de N.S. Jesus Cristo aconteça em nossa vida a fim 

de que também a Sua alegria possa se realizar de maneira plena para nós: o prêmio eterno 

da salvação. 

O profeta Isaías já preconizava o padecimento do Messias: “ofereci as minhas 

costas para os açoites, as minhas faces para as bofetadas e não afastei a minha cara dos 

escarros” (Is 50,6). Disse também David sobre o sofrimento de Jesus: “Não deixarás a 

minha alma no abismo” (Sl 16,10) e, assim, Nosso Senhor ressuscitou no terceiro dia. 

Surge então um cego, alguém que estava impossibilitado de ver, alguém que 

caminhava nas trevas, alguém que não conseguia ver a luz, alguém que estava privado de 

ver a realidade. O cego de Jericó aproveita a passagem de N. S. Jesus Cristo e não deixa 

desperdiçar aquela única oportunidade que a vida se lhe apresentava e, de maneira urgente, 

começa a gritar, a chamar cada vez mais alto. Nosso Senhor passa na vida das pessoas... 

O cego confessa aos gritos que N.S. Jesus Cristo é o Messias sob o título 

messiânico de ‘Filho de Davi’ e pede aquilo de que tanto necessita: ver. A fé deste cego é 

uma fé ativa uma fé que grita, insiste, apesar dos obstáculos, e consegue que Nosso Senhor 

o escute, o chame e o cure. 

Nós, muitas vezes, estamos cegos: não enxergamos, não podemos enxergar, não 

queremos enxergar. O pecado, por sua vez, obscurece a vista. O pecado nos leva às trevas, 

não nos deixa enxergar o Messias, o Filho de Deus, o Salvador. Entretanto, da mesma 

forma como o cego de Jericó disse: ‘Senhor, que eu veja!”, também nós devemos dizer isto 

continuamente com os nossos lábios e com nosso coração: Ut videm! Que eu veja! 

É necessário repetir esta mesma frase, sobretudo, nos momentos de vacilação, nos 

momentos de dúvida, nos momentos em que não entendemos os planos de Deus, nos 

momentos em que o horizonte da nossa vida se escurece. É preciso dizer mais uma vez a 

Nosso Senhor Jesus Cristo: “Ut videam!”. 

Este cego de Jericó é o gênero humano que foi banido da felicidade do Paraíso e 

que, também ignorando a claridade da luz sobrenatural, sente-se prisioneiro das trevas a 
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que se condenou pelo pecado, que também nos afasta da graça de Deus, não nos concede a 

visão beatífica de Nosso Senhor, nos expulsa da graça e nos condena. 

Contudo, pela fé, que fez com que o cego de Jericó enxergasse, também nós 

podemos nos iluminar no caminho da verdadeira vida e no seguimento de Nosso Senhor, 

praticando o que nos pede a Sua Palavra. 

Jesus, verdade eterna, nos ensinou muitas coisas. Portanto, havemos de crer em 

tudo o que Ele disse, para podermos ganhar o céu: “quem nele crer não é condenado, mas 

o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho Unigênito de Deus” (Jo 

3,18). 

Devemos crer e aceitar como verdadeira toda a doutrina de Nosso Senhor Jesus 

Cristo, que é o Filho de Deus, e a respeito do qual não se pode duvidar nenhuma de suas 

palavras, visto que “Ele é o caminho, a verdade e a vida” (Jo 14,6).  

Nosso Senhor diz a Marta, irmã de Lázaro: “Eu sou a ressurreição e a vida; aquele 

que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá; e todo aquele que vive e crê em mim não 

morrerá eternamente. Crês isto?” Marta faz a sua profissão de fé: “Sim, Senhor! Eu creio 

que Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, que vieste a este mundo” (cf. Jo 11,27). 

Mesmo sem conhecer doutrina do cristianismo, Marta crê, porque Nosso Senhor 

ensinou. Não sejamos nós incrédulos. Abramos nossos olhos para ver o que Deus exige de 

nós. A fim de que sejamos dignos de ouvir no dia do nosso julgamento: Réspice! Fides tua te 

salvum fecit! Vê! A tua fé te salvou! 

 

In nomine Patris... 

 

Pe. Jurandir F. Dias Jr. 
Reitor do Oratório N. Sra. do Rosário 
Assistente Eclesiástico para a FERR 


