
4.º Domingo da Quaresma

Deixa-te guiar 
pela Luz 
de Jesus

Pelo Batismo, és filho da Luz.
Jesus faz-nos ver Deus.

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

1 E passando Jesus por ali, viu um homem cego desde a nas-
cença. 2 E os seus discípulos interrogaram-no, dizendo: “Rabi, 
quem errou? Este homem ou os pais dele, para que tenha 
nascido cego?”. 3 Jesus respondeu: “Nem este homem errou 
nem os pais dele. Mas [isso aconteceu] para que as obras de 
Deus se mostrem nele. 4 Cumpre-nos realizar as obras de 
Quem me enviou enquanto é dia; a noite está chegando, 
quando ninguém consegue trabalhar. 5 Enquanto eu estiver 
no mundo, a luz do mundo sou eu”. 6 Tendo dito essas coisas, 
Jesus cuspiu no chão e fez barro da saliva e aplicou o barro 
aos olhos do cego. 7 E disse-lhe: “Vai, lava-te na piscina de 
Siloé”. (Palavra que significa “enviado”.) O cego foi, lavou-se e 
regressou, vendo. 35 Jesus ouviu dizer que o tinham expulsado 
fora e, encontrando-o, disse: “Tu crês no Filho do Homem?”. 36 

Respondeu aquele e disse: “Quem é ele, Senhor, para que eu 
creia nele?”. 37 Disse-lhe Jesus: “Viste-o, pois quem fala conti-
go é ele”. 38 O outro disse: “Creio, Senhor”. E prostrou-se diante 
dele. 39 E Jesus disse: “Para um juízo vim eu a este mundo, 
para que os cegos vejam e os que veem fiquem cegos”. 40 

Alguns dos fariseus que estavam com ele ouviram essas 
coisas e disseram-lhe: “Será que também nós somos 
cegos?”. 41 Disse-lhes Jesus: “Se fôsseis cegos, não teríeis erro. 
Mas agora dizeis ‘nós vemos’: o vosso erro permanece”. 

PALAVRAS EM DESTAQUE…

Rabi:  Quer dizer Mestre.

Cego: No tempo de Jesus, a doença era considerada como 
um castigo devido ao pecado. Ao curar o cego, Jesus mostra 
que Deus nada tem a ver com as nossas doenças.

Vendo (a ver): O cego curado vê com os seus olhos. Ao 
mesmo tempo vê – compreende – quem é verdadeiramente 
Jesus. Acredita que é o Filho de Deus.

Filho do Homem: Expressão misteriosa utilizada pelos profe-
tas há muito tempo para falar do Messias que Deus tinha 
prometido enviar. Falando assim de si, Jesus revela ao 
homem curado que o é verdadeiramente.

Fariseus: Judeus muito piedosos que, no tempo de Jesus, 
cumpriam rigorosamente a Lei. Para eles Jesus não tinha o 
direito de curar alguém no Sábado – o seu dia de descanso.

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.

Pai Nosso...
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PRESTA ATENÇÃO!
Ninguém jamais viu 
Deus; Ele foi-Se 
manifestando através 
de mensageiros. Sabias 
que Jesus veio à terra 
(nasceu) para nos fazer 
conhecer a Deus? Jesus 
faz-nos conhecer Deus 
porque sabe bem quem 
é, vem de Deus e vive 
com Ele. Com Jesus, 
também tu podes 
conhecer a Deus.

MUITO IMPORTANTE!
Olhos abertos:
• Teremos nós, por vezes, 

‘vendas’ nos olhos e no cora-
ção, que nos impedem de ver 
os outros?

• Acreditar em Jesus é 
contemplá-lo e dizer-lhe: Tu 
abres os meus olhos. Creio 
que me fazes viver na tua 
Luz!
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Jesus diz que veio também
para aqueles que vêm
se tornem cegos.
Não entendo!



REALIZA…
• Prepara a tua renúncia quaresmal.
• Sopa de Letras: encontra as palavras retiradas do Evan-

gelho deste domingo.
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SINAGOGA FARISEUS PISCINA 

ENVIADO MENDIGO PROFETA 

JUDEUS MOISES JESUS 

SILOE FILHO CEGO 

RABI LUZ BARRO 
 


