Abrir os olhos! Viver na luz!
Imagina alguém a viver sempre numa casa
de janelas fechadas: sem ar, sem luz, sem
ver ninguém, fechado em si próprio,
impermeável a tudo.
Ao curar o cego de nascença, Jesus quer
dizer-nos que, para viver, o mais importante
é abrir os olhos e o coração a Deus e à sua
Palavra.
Jesus quer dizer-nos que, para viver, o mais
importante é contemplá-lo e segui-lo no
caminho da vida.
Perante ti, Senhor, permanecerei de olhos
abertos. Ao ver-te e ao acreditar em ti, terei
força para amar o meu próximo!

Este ano a catequese acabou mais cedo para as férias da Páscoa (tal como a
escola) e também não pode haver Missas, por causa de uma doença contagiosa.
Temos que ficar em casa para não ficarmos doentes, se algum menino da escola
ou da catequese estiver doenteMas vamos estar muito pertinho de Jesus, sempre no nosso pensamento e no
nosso coração, durante o resto da Quaresma e na grande festa da Páscoa!

Leitura: 1 Sam 16, 1b. 6 – 7, 10 – 13a
Leitura do Primeiro Livro de Samuel
Naqueles dias, o Senhor disse a Samuel:
- Prepara-te para ires a Belém, a casa de um homem chamado Jessé, para que unjas
um dos seus filhos que escolhi para ser rei de Israel.
Quando o profeta chegou ao sítio indicado, viu o filho mais velho e pensou que seria
esse, mas o Senhor disse-lhe:
- Não te impressiones com o seu belo aspecto, pois não foi este que eu escolhi. Deus
não vê como os homens: os homens vêem as aparências, mas Deus vê o coração.
Jessé mostrou-lhe sete filhos, mas o Senhor avisou Samuel que não era nenhum deles o
escolhido. Então Samuel perguntou a Jessé:
- Estão aqui todos os teus filhos?
- Falta o mais novo, que anda a guardar o rebanho.
- Então, manda-o chamar.
Jessé mandou chamar o filho mais novo. Era loiro, de belos olhos e agradável presença.
Chamava-se David.. O Senhor disse a Samuel:
- Levanta-te e unge-o, porque é este o escolhido.
Samuel assim fez e, daquele dia em diante, o Espírito do Senhor ficou com David.

Evangelho: Jo 9, 1 - 41
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo
segundo São João
Naquele tempo, Jesus encontrou um cego de nascença. Fez um pouco de lodo com terra e
saliva, pôs esse lodo sobre os olhos do cego e disse-lhe: - Vai lavar-te à piscina de Siloé.
Siloé quer dizer «Enviado». Ele foi, lavou-se e começou a ver. Entretanto, perguntavam
os vizinhos e os que antes o viam a mendigar:
- Não é este o cego que estava sentado a pedir esmola?
Uns diziam: “É ele!” Outros afirmavam: “Não! É parecido com ele”. Ele próprio dizia:
- Sou eu mesmo!
Levaram-no então aos fariseus. Era sábado esse dia em que Jesus fizera lodo e lhe tinha
aberto os olhos. Por isso, os fariseus perguntaram-lhe como tinha começado a ver. Ele
declarou-lhes: - Jesus aplicou-me lodo nos olhos. Depois fui lavar-me e agora vejo.
Diziam alguns dos fariseus: Esse homem não vem de Deus, porque trabalha ao sábado.
Outros observavam: Como pode um pecador fazer tais milagres?
E havia desacordo entre eles. Perguntaram então novamente ao cego:
- Tu que dizes, daquele que te deu a vista?
- É um profeta. Ele abriu-me os olhos! Sabemos que Deus não escuta os pecadores, mas
escuta aqueles que O adoram e fazem a sua vontade. Nunca se ouviu dizer que alguém
tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se Ele não viesse de Deus, não poderia terme curado. - - Tu nasceste no pecado e agora queres ensinar-nos?
E expulsaram-no da sinagoga. Jesus soube que ele tinha sido expulso e, encontrando-o,
disse-lhe: - Tu acreditas no Filho do homem?
- Senhor, quem é Ele, para que eu acredite?
- Tu já O viste: sou Eu mesmo, que estou a falar contigo.
O homem ajoelhou-se diante de Jesus e exclamou: - Eu creio, Senhor!

Olhos de fé
Dá-nos, Senhor, uns _________ de fé para acreditarmos em Deus e no seu
enviado, __________ Cristo.
A vida iluminada com a luz da fé toma outra cor.
Olhos de amor
Dá-nos, Senhor, uns olhos de amor para vermos em cada _________ um
irmão amigo a amar e a servir.
A vida vivida, ___________ e servindo, será mais alegre.
Olhos de alegria
Dá-nos, Senhor, uns olhos alegres para manifestarmos a ___________ de
sermos Igreja, de sermos _____________.
É este o melhor testemunho que podemos dar.
Olhos de sonhador
Dá-nos, Senhor, uns olhos de sonhador para sonhar com um mundo onde
os direitos ________________ são respeitados.
Uma vida empenhada em fazer do ___________ realidade.
Olhos de contemplação
Dá-nos, Senhor, uns olhos novos para olhar para a ____________ de um
pôr do Sol, duma flor e de tudo o que de belo existe.
Ver com o coração tudo o que de ________ e de belo existe no mundo.
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ESTA SEMANA VAMOS FAZER A PAZ. VAMOS ESPALHAR À NOSSA VOLTA
A LUZ DO AMOR E DA PAZ. NÓS NÃO PODEMOS ACABAR COM A GUERRA
ENTRE OS PAISES, MAS PODEMOS ACABAR COM AS GUERRINHAS QUE
HÁ EM NOSSA CASA, COM OS IRMÃOS, OS PAIS, OS COLEGAS, ETC. SE
CADA UM FIZER A PAZ À SUA VOLTA, O MUNDO TODO TEM MAIS PAZ.
POR CADA DIA QUE CUMPRIRES O TEU PROPÓSITO VAIS SENTIR-TE FELIZ
POR FAZERES A VONTADE DE JESUS.COM O TEU ESFORÇO DE MUDANÇA,
ESTÁS A PREPARAR O TEU CORAÇÃO PARA A GRANDE FESTA DA
PÁSCOA.

