
4.º Domingo da Quaresma

Deixa-te guiar
pela Luz 
de Jesus

Jesus faz-nos ver Deus.

ESCUTA JESUS (João 9, 1-41) 
Cristo é a luz que ilumina o nosso caminho.

1Enquanto Jesus caminhava, viu um homem que era cego de nas-
cença. 2“Mestre”, perguntaram-lhe os discípulos, “porque foi que 
este homem nasceu cego? Por causa dos seus pecados ou por 
causa dos pecados de seus pais?” 3“Nem uma coisa nem outra”, 
disse Jesus, “mas para nele se mostrar o poder de Deus. 4Temos 
todos de fazer as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A 
noite desce e todo o trabalho cessa. 5Enquanto estiver aqui neste 
mundo, sou a luz do mundo!” 6Então, cuspiu no chão e, fazendo 
lama com saliva, espalhou-a sobre os olhos do cego. 7E disse-lhe: 
“Vai lavar-te ao tanque de Siloé!” (Siloé significa “enviado”.) O 
homem assim fez e depois de se lavar voltou, vendo. 35Quando 
Jesus soube do sucedido, e tendo encontrado o homem, pergun-
tou-lhe: “Crês no Filho do Homem?” 36“Quem é ele, Senhor, para que 
creia nele?” 37“Já o viste”, disse Jesus. “É aquele que fala contigo!” 
38O homem disse: “Sim, Senhor, creio!” E adorou-o.

PRESTA ATENCAO!
A Deus, nunca ninguém O viu. 
Jesus vem mostrá-l’O a nós. 
Olhando para Jesus e ouvindo 
o que Ele diz, vemos Deus em 
ação. Jesus faz exatamente 
o que Deus faz. É por isso que, 
olhando para Ele, vemos Deus. 
Quem vê Jesus, vê o rosto 
do Pai.
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sim, senhor, eu creio!

SIM, senhor, eu creio!

REZA A JESUS
Querido Jesus, ajuda-me 
a ver como Deus me ama 
muito. Ajuda-me a ver as 
outras pessoas com os 
teus olhos. Ajuda-me a ver 
o quanto os meus pais me 
amam. Ajuda-me a ver no 
seu amor um reflexo do 
amor de Deus Pai.

REALIZA…
• Prepara a tua renúncia 

quaresmal.
• Encontra as 7 diferen-

ças entre as imagens. 
Assinala-as no quadro 
1 e pinta o desenho do 
quadro 2.
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