O SEXTO SINAL-MILAGRE
Um cego de nascença recebe a sua vista
O terceiro sinal relacionado a nação de Israel
Leia João 9
A ação do nosso Senhor Jesus na restauração de um cego de nascença é gravada
detalhadamente no evangelho de João. Isto, porque ele é um sinal de grande importancia
relacionado a nação de Israel no fim dos tempos.
No verso tres lemos que a razão desta cegueira não foi por causa dos seus pecados nem
dos pecados dos seus pais, mas para que a glória de Deus fosse manifesta. Expressão que
corresponde com a afirmação do Senhor na morte de Lazaro, “Esta enfermidade não é
para morte, mas para a gloria de Deus”. Em ambos os casos, testemunhamos a ação
soberana de Deus efetuandoo Seu propósito através do sinal que afirma um evento
relacionado com Israel nos fins dos tempos.
Neste incidente temos a ilustração divina quando os olhos do remanescente judeus serão
abertos para reconhecer o Messiah, Yahshua de Nazaré agindo na Sua graça soberana,
removendo o veu dos seus olhos, que também cobriu o coração, para que agora com os
olhos de uma fé viva, pudessem ver e aceita-Lo como o Filho de Deus. Este homem de
João nove é um tipo positivo do remanescente messianico de Israel.
Uma pergunta de grande importancia permanece sem resposta: Por que o Senhor enviou
este cego ao tanque de Siloé para lavar-se? O tanque de Siloé recebia suas á guas através
de um canal feito pelo rei Zedequias, com a finalidade de trazer água para a cidade de
Jerusalém. Estas águas, chamadas aguas de Siloé fluiam quietamente, desapercebidas.
Elas formam o tipo de Emanuel, de quem o amor e o poder incessantes tornaram-se a
fonte de fortaleza para a nação de Israel. Lemos em Isaias 8:6-8 que o povo tinha
desprezado as aguas de Siloé. Simplesmente isto quer dizer que Israel preferiu confiar na
aliança entre o seu rei e entre o rei da Siria, em vez de confiar em Deus.
A recusa de Emanuel por Israel, foi demonstrada na sua ação contra os mensageiros do
rei Zedequias, quando ele apelou para Israel voltar a adoração a Deus (II Cronicas30).
Na sua obediencia ao Senhor, o cego quando lavou-se no tanque de Siloé, representou
Israel quando eles não mais recusarão “as aguas de Siloé” e arrependidos eles receberão
não só a cura dos olhos, mas também a cura espiritual. Em gratitude e reconhecimento a
Yahshua, eles O adorarão, Como fez este cego.
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