
A Rota da Transformação 
 
Marcos 10:46-52 

 
Introdução: o estudo de hoje tem como personagem um homem chamado Bartimeu. Ele 
era cego, o verso 51 nos dá a entender que ele não nasceu assim, mas perdeu a sua visão. 
Porém, um dia, ele teve um encontro maravilhoso com Jesus que lhe perguntou o que ele 
queria receber e, então, um tremendo milagre aconteceu e ele voltou a enxergar. A história de 
Bartimeu é uma história de transformação. A Bíblia diz que ele era um cego mendigo, mas 
conseguiu vencer essa condição deplorável.  

 
Bartimeu teve a sua vida transformada, porém a sua transformação obedeceu uma rota, um 
caminho foi percorrido. Vejamos então qual foi a rota trilhada por ele que proporcionou o 
milagre. 

 
1. Seu estado – em primeiro lugar, entendemos que Bartimeu tinha consciência do seu estado. 

Qualquer coisa que o homem precisar de Deus, só será realizada se o homem alcançar a 
consciência de quem ele é. Enquanto o homem achar que ele não precisa de nada, que a sua 
vida é boa e que tudo vai bem, certamente, Deus não fará nada. O verso 46 diz que ele era 
cego mendigo, isto significa que Bartimeu tinha consciência da sua situação, e não se 
conformava com o seu estado. Se você acha que nada precisa ser transformado na sua vida, 
então você não entrará na rota da transformação, pois só entramos nela quando descobrimos 
que precisamos de mudança. 

 
2. Sua convicção – em segundo lugar, destaca-se a convicção de Bartimeu. Ele obteve certeza 

absoluta de que Jesus poderia curá-lo. Jesus para ele não era apenas mais uma alternativa, 
Jesus era para ele a única alternativa. A sua fé não foi pulverizada, isto é, ele não estava 
esperando em Jesus e ao mesmo tempo buscando a solução em outra fonte. Muitas pessoas 
não recebem nada de Jesus, porque ao mesmo tempo que esperam nele também esperam em 
outras vertentes. 

 
Outro lado a ser abordado no que diz respeito à convicção de Bartimeu, está no verso 47. Esse 
versículo diz que ele ouviu que era Jesus que estava passando por Jericó. A Bíblia diz que a fé 
vem pelo ouvir, ao ouvir que era Jesus, o seu coração foi despertado para o milagre. Ele dizia 
consigo mesmo: “É a minha chance! É a minha hora! A minha vez chegou! Eu serei curado!” 
Entenda isso, a nossa convicção é resultado daquilo que ouvimos. 

 
3. Sua atitude – em terceiro lugar, o mesmo verso 47 diz que assim que ouviu que era Jesus, 

Bartimeu passa a clamar. Muitas pessoas creem que Jesus tem poder para mudar a vida delas. 
Todavia, elas não tomam atitude alguma. Bartimeu fez diferente, sabendo que Jesus estava 
tão perto dele e crendo que poderia ser curado, passou a clamar. Um dos pontos da rota do 
milagre é a nossa atitude. É necessário vencer a passividade, o conformismo. Bartimeu não se 
conformou com a sua cegueira e por isso clamou. Amado (a), Jesus pode mudar a sua história, 
Ele está bem perto de você. Da mesma forma que Ele transformou a vida de Bartimeu, Jesus 
também pode transformar a sua vida. Portanto, tome uma atitude, assuma uma postura de 
vencedor. Clame pelo Senhor! 

 



4. Sua perseverança – em quarto lugar, o versículo 48 diz que ele foi repreendido para que 
se calasse, mas a Bíblia diz que cada vez ele gritava mais: “Jesus, Filho de Davi, tem compaixão 
de mim”! Bartimeu não quis dar ouvidos aos que o repreendiam e o criticavam, aqueles que 
não compreendiam a sua angústia, por isso clamou até ser atendido. Muitos podem dizer para 
você parar de clamar. Muitos vão dizer que não adianta fazer esse barulho todo. Mas é nessa 
hora que você tem que ser perseverante. Clame até ser atendido! Não desista! Você vai 
despertar a atenção de Jesus  e receberá dele o que você precisa! 

 
5. Definiu o seu alvo – em quinto lugar, o verso 49 diz que Jesus parou e mandou chamá-lo 

e, em seguida, no verso 51, Jesus pergunta o que é que ele queria. Veja a objetividade de 
Bartimeu: “Mestre, eu quero tornar a ver”. Conquistamos em Cristo quando sabemos o que 
queremos conquistar. Quando não sabemos o queremos, certamente, não alcançaremos nada. 
O que você quer que Jesus faça em sua vida? O seu alvo já está definido? Bartimeu definiu o 
seu alvo e alcançou seu objetivo.  

 
6. Sua transformação – em sexto lugar, vemos que Bartimeu abandonou a velha vida e 

transformou-se num discípulo. O verso 50 diz que ele tirou a capa, que representava a vida de 
derrota. O verso 52 diz que ele passou a seguir Jesus. Repare nisso, a transformação só vem 
depois da cura e não ao contrário. O que faz com que a derrota se estabeleça é a enfermidade, 
por isso é necessário ser curado antes de ser transformado. Portanto, não se conforme com a 
velha vida, não aceite as enfermidades que prendem você à uma vida de derrota. Deixe o 
Senhor curar o seu corpo, mas deixe também Ele curar a sua alma, e, assim, viva uma vida 
totalmente transformada pelo poder de Deus. 

 


