
 

4º Domingo da Quaresma 

Sou batizado, por isso sou chamado… à LUZ 

O batismo é também uma “iluminação” que nos permite curar das cegueiras, que nos permite combater as trevas 

que nos querem falar. O desafio é ver à maneira de Deus: olhar o coração e assim saber que a pessoa é sempre o 

mais importante. 

 

A. PROPOSTA LITÚRGICA 

 

Antes de iniciar 
a celebração 

A Bíblia está no “deserto”, bem como uma vela acesa e um recipiente cheio de água 
(mesmo do domingo anterior) 

Procissão de 
entrada 

A procissão de entrada será uma procissão da luz. Quatro pessoas de diferentes idades 
podem levar pequenas velas acesas que colocam junto à Bíblia no “deserto”. 

Rito Penitencial Usar o rito de Bênção e Aspersão da assembleia. 

Liturgia da 
Palavra 

Antes da 1ª leitura leitor vai buscar a Bíblia ao deserto e o diácono ou o sacerdote 
voltam a coloca-la lá no final do Evangelho. No momento de leitura do Evangelho as 
quatro pessoas tomam as velas acesas o rodeiam o ambão. Quando o “cego” responde 
“Eu creio Senhor”, elevam as velas. No final acompanham a Bíblia até ao “deserto”. 
Pode optar-se pela leitura do evangelho a vozes: narrador, cego, os fariseus…). 

Incluir esta 
prece na O. 
Universal 

Para que o Senhor nos conceda a luz do seu Espírito para aprendermos a discernir a 
Sua vontade em nossas vidas e aí descobrir a alegria da vocação cristã à santidade, 
oremos irmãos. 

Apresentação 
dos dons 

Trazer os alimentos durante o cortejo das oferendas. 

Oração 
Eucarística 

A Oração Eucarística III para a missa com crianças adapta-se bem a este domingo, 
quando faz referência que “Pelo Espírito Santo, Ele abriu os nossos olhos e os nossos 
ouvidos e mudou o nosso coração…”. Podem ensaiar-se as aclamações, cuja música 
está disponível aqui: 
http://www.abcdacatequese.com/partilha/recursos/liturgia/eucaristia-com-
criancas/conselhos-sobre-a-missa-com-criancas/938-oracoes-eucaristicas-para-a-
missa-com-criancas-textos-e-melodias/file 

Antes da 
distribuição da 
comunhão 

Enquanto o sacerdote e os ministros comungam, um leitor poderá ler o versículo da 
primeira leitura: “Deus não vê como o homem; o homem olha às aparências, o Senhor 
vê o coração.” 

Cântico Pode cantar-se o cântico de Taizê: Senhor Jesus, tu és luz do mundo, dissipa as trevas 
que me querem falar. Pode encontrar-se aqui:  
http://www.canticos.org/senhor-jesus-tu-es-luz/ 

Catequese Neste domingo faz-se o segundo escrutínio se há catecúmenos; faz-se logo após a 
homilia. 

 

  



 

 

B. PROPOSTA PARA A CAMINHADA EM FAMÍLIA 

Motivar as famílias ao tempo de encontro, de leitura do Evangelho do domingo e da reflexão a partir das 

propostas do cartão-mensagem. 

 

1. VER: SOMOS TODOS UM POUCO CEGOS... 

Há pessoas com vêm mal, sofrem de miopia. 

Mas há também pessoas ‘cegas’ pelo dinheiro, pelo 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? 

  

 


