
3.º Domingo da Quaresma

Vive na graça
e na alegria 
de Deus

Jesus dá-nos Deus.

ESCUTA JESUS (João 4, 5-42) 
Cristo como água que sacia a sede da humanidade.

5-6Cerca do meio-dia, ao aproximar-se da localidade de 
Sicar, chegou ao poço de Jacob, no terreno que este dera 
a seu filho José. Cansado da longa caminhada, Jesus 
sentou-se junto ao poço. 7Apareceu uma samaritana 
para tirar água e Jesus pediu-lhe: “Dá-me de beber.” 8Os 
discípulos tinham ido à aldeia comprar comida. 9A 
mulher estava admirada, pois os judeus não convivem 
com os samaritanos, e disse-lhe: “Como, sendo tu judeu, 
me pedes de beber a mim que sou samaritana?” 10Jesus 
respondeu: “Se ao menos compreendesses o dom mara-
vilhoso que Deus tem para ti e quem eu sou, serias tu a 
pedir-me que te desse água viva!”

PRESTA ATENCAO!
Conhecemos o coração de Deus 
graças a Jesus. Jesus dá-nos 
o mais belo presente do mundo: 
dá-nos Deus e oferece-nos 
a Deus. Jesus veio para 
trazer-nos Deus e nos levar 
a Deus. Encontrando Jesus, 
seguindo-O, nós acolhemos 
Deus na nossa vida; acolhemos 
a verdadeira alegria.

REZA A JESUS
Jesus, como a samaritana do Evangelho peço-Te também 
eu: dá-me a água vida que traz de novo a alegria e a espe-
rança. Eu quero estar mais próximo de Ti. Eu quero ser feliz, 
mas às vezes parece difícil. Dá-me a alegria, Jesus. Dá-me o 
teu perdão e o amor de Deus Pai.

REALIZA…
• Prepara a tua renúncia quaresmal.
• Pinta o desenho.
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DÁ-ME 
DE BEBER.

Labirinto: 
segue os fios 

de cada vasilha de 
água até à grade, 

em baixo, 
e escreve a letra 

que cada vasilha 
contém e forma 

as palavras.


