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Encontros
“Constatou-se que a utilização das cores escuras, como a preta e a marrom, vão ser
relacionadas pelos usuários com texturas rugosas ou até mesmo
pontiagudas, podendo até desencadear uma sensação de escuridão e dor.
Já cores claras, como o amarelo, branco e verde, serão relacionadas a superfícies lisas,
polidas, brilhantes, macias e com sensações agradáveis. Os resultados confirmaram que
o fator "aprendizado e experiências passadas" é um dos principais desencadeadores de
associações deste processo. Constatou-se, também, que os usuários com cegueira
congênita possuem o entendimento da cor como sendo uma abstração...”
PERCEPÇÃO DOS DEFICIENTES VISUAIS CORES X TEXTURAS
Carolina Bustos ,MS (1); Beatriz Fedrizzi, Ph.D.(2); Lia Buarque de Macedo Guimarães. Ph.D.,CPE (3);
Universidade Federal do Rio Grande do Sul
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Eu era cego
e agora vejo!
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João 9:1-25

1. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença.
2. Seus discípulos lhe perguntaram: "Mestre, quem pecou: este homem
ou seus pais, para que ele nascesse cego?"
3. Disse Jesus: "Nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para
que a obra de Deus se manifestasse na vida dele.
4. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou.
A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar.
5. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo".
6. Tendo dito isso, ele cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a
aos olhos do homem.
7. Então lhe disse: "Vá lavar-se no tanque de Siloé" (que significa Enviado).
O homem foi, lavou-se e voltou vendo.
8. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram:
"Não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado, mendigando?"
9. Alguns afirmavam que era ele. Outros diziam:
"Não, apenas se parece com ele". Mas ele próprio insistia: "Sou eu mesmo".
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João 9:1-25
10. "Então, como foram abertos os seus olhos?", interrogaram-no eles.
11. Ele respondeu: "O homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a
nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me, e agora
vejo".
12. Eles lhe perguntaram: "Onde está esse homem?" "Não sei", disse ele.
13. Levaram aos fariseus o homem que fora cego.
14. Era sábado o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os
olhos daquele homem.
15. Então os fariseus também lhe perguntaram como ele recebera a visão.
O homem respondeu: "Ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos,
eu me lavei e agora vejo".
16. Alguns dos fariseus disseram: "Esse homem não é de Deus, pois não guarda o
sábado". Mas outros perguntavam: "Como pode um pecador fazer tais sinais
miraculosos?" E houve divisão entre eles.
17. Tornaram, pois, a perguntar ao cego: "Que diz você a respeito dele? Foram os
seus olhos que ele abriu". O homem respondeu: "Ele é um profeta".
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18. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado enquanto
não mandaram buscar os seus pais.
19. Então perguntaram: "É este o seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego?
Como ele pode ver agora?"
20. Responderam os pais: "Sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego.
21. Mas não sabemos como ele pode ver agora ou quem lhe abriu os olhos.
Perguntem a ele. Idade ele tem; falará por si mesmo".
22. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois estes já haviam
decidido que, se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da
sinagoga.
23. Foi por isso que seus pais disseram: "Idade ele tem; perguntem a ele".
24. Pela segunda vez, chamaram o homem que fora cego e lhe disseram:
"Para a glória de Deus, diga a verdade. Sabemos que esse homem é pecador".
25. Ele respondeu:
"Não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa sei: eu era cego e agora vejo!"
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I. Uma visão obscurecida para
compreender a complexidade
da essência e propósito da vida

O que vejo?

Ao passar, Jesus viu um cego de nascença.
Seus discípulos lhe perguntaram:
"Mestre, quem pecou: este homem ou
seus pais, para que ele nascesse cego?"
Disse Jesus: "Nem ele nem seus pais
pecaram, mas isto aconteceu para que a
obra de Deus se manifestasse na vida dele.
João 9:1-3
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II. Uma visão obscurecida para
crer na diversidade da miraculosa
e soberana ação divina

O que vejo?

Enquanto estou no mundo, sou a luz do
mundo". Tendo dito isso, ele cuspiu no chão,
misturou terra com saliva e aplicou-a aos
olhos do homem. Então lhe disse:
"Vá lavar-se no tanque de Siloé".
O homem foi, lavou-se e voltou vendo.
João 9:5-7
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III. Uma visão obscurecida para ver
na pessoa de Jesus nada mais do
que posso entender

O que vejo?

Tornaram, pois, a perguntar ao cego:
"Que diz você a respeito dele? Foram os
seus olhos que ele abriu".
O homem respondeu: "Ele é um profeta".
João 9:17
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IV. Uma visão obscurecida que
nos paralisa por temor de mexer
no “cenário” de nossa vida

O que vejo?

Então perguntaram: "É este o seu filho, o qual vocês
dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora?"
Responderam os pais: "Sabemos que ele é nosso
filho e que nasceu cego.
Mas não sabemos como ele pode ver agora ou
quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele.
Idade ele tem; falará por si mesmo".
Seus pais disseram isso porque tinham medo dos
judeus, pois estes já haviam decidido que, se
alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria
expulso da sinagoga.
João 9:19-22
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Se esse homem não fosse de Deus, não poderia
fazer coisa alguma". Diante disso, eles
responderam: "Você nasceu cheio de pecado;
como tem a ousadia de nos ensinar?" E o
expulsaram. Jesus ouviu que o haviam expulsado,
e, ao encontrá-lo, disse: "Você crê no Filho do
homem?" Perguntou o homem: "Quem é ele,
Senhor, para que eu nele creia?" Disse Jesus:
"Você já o tem visto. É aquele que está falando
com você". Então o homem disse:
"Senhor, eu creio". E o adorou.
João 9:33-38

Eu era cego
e agora vejo!

Falando novamente ao povo, Jesus
disse: "Eu sou a luz do mundo. Quem
me segue, nunca andará em trevas,
mas terá a luz da vida".
João 8:12
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