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CATEQUESE EM FAMÍLIA 

Sou batizado,  
por isso sou chamado à LUZ 

A Palavra de Deus ensina-nos que… 
 

 Jesus se preocupa mais com as pessoas, 
como vivem e  de que ajuda precisam…  

 Deus não se alegra com a dor e o sofri-
mento das pessoas... 

 É a fé em Jesus que ilumina a nossa vida. 

 Só quem se deixa tocar por Jesus será salvo. 
 

A Palavra de Deus convida-nos a rezar… 
 

Obrigado, Senhor, pelos meus olhos. 
Quero que sejam olhos limpos, para olharem sem men-
tira e sem rancor. 
Quero abri-los para olhar tudo o que é belo. 
Quero abri-los ainda mais a tudo o que provoca injusti-
ça e maldade, para ir ao encontro de quem precisa. 
Senhor, estou diante de ti como o cego. Abre os meus 
olhos! 
Que os meus olhos nunca se fechem às necessidades 
dos pobres e ofendidos. 
Que os meus olhos se abram para ti, Jesus, Luz da Vida. 

 

1Ao passar, Jesus viu um 
homem cego de nascença. 

(…)fez lama com a saliva, 
ungiu-lhe os olhos com a 

lama 7e disse-lhe: «Vai, lava-
te na piscina de Siloé» - que 

quer dizer Enviado. Ele foi, 
lavou-se e regressou a ver.   

35Jesus ouviu dizer que o tinham expulsado e, quando o 
encontrou, disse-lhe: «Tu crês no Filho do Ho-

mem?» 36Ele respondeu: «E quem é, Senhor, para eu 
crer nele?» 37Disse-lhe Jesus: «Já o viste. É aquele que 
está a falar contigo.» 38Então, exclamou: «Eu creio, Se-

nhor!» E prostrou-se diante dele.     
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Nº 04 
 

26 
Março 
2017 

CATEQUESE EM FAMÍLIA 

Sou batizado,  
por isso sou chamado à LUZ 

A Palavra de Deus ensina-nos que… 
 

 Jesus se preocupa mais com as pessoas, 
como vivem e  de que ajuda precisam…  

 Deus não se alegra com a dor e o sofri-
mento das pessoas... 

 É a fé em Jesus que ilumina a nossa vida. 

 Só quem se deixa tocar por Jesus será salvo. 
 

A Palavra de Deus convida-nos a rezar… 
 

Obrigado, Senhor, pelos meus olhos. 
Quero que sejam olhos limpos, para olharem sem men-
tira e sem rancor. 
Quero abri-los para olhar tudo o que é belo. 
Quero abri-los ainda mais a tudo o que provoca injusti-
ça e maldade, para ir ao encontro de quem precisa. 
Senhor, estou diante de ti como o cego. Abre os meus 
olhos! 
Que os meus olhos nunca se fechem às necessidades 
dos pobres e ofendidos. 
Que os meus olhos se abram para ti, Jesus, Luz da Vida. 

 

1Ao passar, Jesus viu um 
homem cego de nascença. 

(…)fez lama com a saliva, 
ungiu-lhe os olhos com a 

lama 7e disse-lhe: «Vai, lava-
te na piscina de Siloé» - que 

quer dizer Enviado. Ele foi, 
lavou-se e regressou a ver.   

35Jesus ouviu dizer que o tinham expulsado e, quando o 
encontrou, disse-lhe: «Tu crês no Filho do Ho-

mem?» 36Ele respondeu: «E quem é, Senhor, para eu 
crer nele?» 37Disse-lhe Jesus: «Já o viste. É aquele que 
está a falar contigo.» 38Então, exclamou: «Eu creio, Se-

nhor!» E prostrou-se diante dele.     

4º Domingo da Quaresma Ler Jo 9, 1-41 

Nº 04 
 

26 
Março 
2017 

CATEQUESE EM FAMÍLIA 

Sou batizado,  
por isso sou chamado à LUZ 

A Palavra de Deus ensina-nos que… 
 

 Jesus se preocupa mais com as pessoas, 
como vivem e  de que ajuda precisam…  

 Deus não se alegra com a dor e o sofri-
mento das pessoas... 

 É a fé em Jesus que ilumina a nossa vida. 

 Só quem se deixa tocar por Jesus será salvo. 
 

A Palavra de Deus convida-nos a rezar… 
 

Obrigado, Senhor, pelos meus olhos. 
Quero que sejam olhos limpos, para olharem sem men-
tira e sem rancor. 
Quero abri-los para olhar tudo o que é belo. 
Quero abri-los ainda mais a tudo o que provoca injusti-
ça e maldade, para ir ao encontro de quem precisa. 
Senhor, estou diante de ti como o cego. Abre os meus 
olhos! 
Que os meus olhos nunca se fechem às necessidades 
dos pobres e ofendidos. 
Que os meus olhos se abram para ti, Jesus, Luz da Vida. 

 

1Ao passar, Jesus viu um 
homem cego de nascença. 

(…)fez lama com a saliva, 
ungiu-lhe os olhos com a 

lama 7e disse-lhe: «Vai, lava-
te na piscina de Siloé» - que 

quer dizer Enviado. Ele foi, 
lavou-se e regressou a ver.   

35Jesus ouviu dizer que o tinham expulsado e, quando o 
encontrou, disse-lhe: «Tu crês no Filho do Ho-

mem?» 36Ele respondeu: «E quem é, Senhor, para eu 
crer nele?» 37Disse-lhe Jesus: «Já o viste. É aquele que 
está a falar contigo.» 38Então, exclamou: «Eu creio, Se-

nhor!» E prostrou-se diante dele.     

4º Domingo da Quaresma Ler Jo 9, 1-41 



Jesus encontra-se com o cego. 
Minha Luz é Jesus! 

 

1. VER: Somos todos um pouco cegos... 
Há pessoas com vêm mal, sofrem de miopia. 
Mas há também pessoas ‘cegas’ pelo dinheiro, pela 
poder, pela ânsia de brilhar na sociedade. 
 Como se curam estas cegueiras? São graves? 
  

2. JULGAR: Jesus, tu és a Luz! 
Jesus cura o cego de nascença. E desperta nele a fé: 
‘Eu creio, Senhor!’ E a que seja aceite pelos outros. 
Com Jesus aprendemos a ver: 
 As pessoas primeiro que os seus pecados 
 O coração das pessoas e não a aparência 
 Os sofrimentos e as dificuldades dos outros 
Numa palavra, a ver a vida com a luz da Fé, com o 
olhar de Deus. O olhar de Deus é amar. 
 Acreditas em Jesus?  
 Que queres que Ele faça por ti? 
  

3. AGIR: Ilumina a minha vida, Senhor! 
 Que cegueiras precisas de curar na tua vida? 
 O teu olhar para com os outros é de ajuda ou 
 de condenação? 
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