
Quarto Domingo da Quaresma 

Voltando para você 
 

Deus amoroso, 
você é compassivo e perdoador, 
mostrando-nos misericórdia através de 
todos os tempos. Nós te bendizemos, 
Deus de bondade, para você ouvir o 
nosso clamor, e estender a mão em 
nossa angústia. 
Como seu povo santo, 
pedimos que você ouça nossa oração 
para um coração puro e um espírito 
renovado, para que possamos voltar 
para você e receba sua paz eterna. 
Por Cristo nosso Senhor. Amem. 

DOMINGO, 27 DE MARÇO DE 2022 

MISERICÓRDIA PRÓDIGA E ABUNDANTE 
 

Um pai amoroso com propriedades e alguma riqueza. Um filho que é firme, mas ciumento. 

Um filho que é instável e vagueia. Na linguagem de hoje, a família na parábola do  

Evangelho pode ser chamada de “disfuncional”. 

Esta família não é muito diferente das famílias de hoje, cujos membros exibem uma mistura 

de ciúme, mau comportamento e misericórdia. Depois que o filho mais novo esbanja sua 

herança, ele volta para sua casa com humildade. O pai saúda o filho, derramando seu amor 

e misericórdia, e o retorno do filho é comemorado com muita festa. No entanto, o filho mais 

velho, por causa de seu ciúme, está cego para a bondade de seu pai e questiona  

egoisticamente as decisões do pai. Este filho que trabalhou duro para seu pai não percebe o 

que esteve bem na frente dele por toda a sua vida. O pai da história quer compartilhar sua 

riqueza, vida e amor com os dois filhos, mas o orgulho atrapalha o filho mais velho. Com  

humildade, o filho mais novo aceita o perdão do pai. 

 

Às vezes em nossas vidas, qualquer um de nós pode agir como o filho mais novo, outras 

vezes como o filho mais velho e às vezes como o pai. Deus é consistente, sempre  

oferecendo amor e misericórdia sem fim. Ele sempre procura encontrar os perdidos e 

oferecer vida àqueles que já morreram para o pecado. 
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Quarto Domingo da Quaresma 
Segundo Escrutínio Dos Catecúmenos-Leituras do Ano A  

Meu Milagroso Senhor, 
Eu Quero Ver. 

Ajude-me a ser curado da minha 
cegueira. Ajude-me a vê-lo tra-
balhando em todas as atividades 
comuns da minha vida. Ajude-me a 
ver Sua graça divina nos menores 
eventos do meu dia. E ao te ver vi-
vo e ativo, encha meu coração de 
gratidão por esta visão. Jesus eu 
confio em vós. Amen. 

DOMINGO, 27 DE MARÇO DE 2022 

GRAÇA DO COMUM 

Quem era este homem? Curiosamente, ele não tem um nome. Ele é referido apenas como o “homem cego 

de nascença”. Isso é significativo no Evangelho de João porque a falta de um nome também é vista, por ex-

emplo, na história da “mulher no poço”. O fato de não haver nome indica que devemos nos ver nessa histó-

ria. 

“Cegueira” é a nossa incapacidade de ver a mão de Deus trabalhando ao nosso redor. Lutamos para ver os 

milagres diários da graça de Deus vivos em nossas vidas e vivos na vida dos outros. Portanto, a primeira 

coisa que devemos fazer com esta Escritura é nos esforçarmos para ver nossa falta de visão. Devemos nos 

esforçar para perceber que muitas vezes não vemos Deus em ação. Essa percepção nos inspirará a desejar 

uma cura espiritual. Ele nos convidará a querer ver Deus em ação. 

A boa notícia é, obviamente, que Jesus curou este homem, como Ele voluntariamente nos cura. Restaurar a 

visão é fácil para Jesus. Portanto, a primeira oração que devemos orar como resultado dessa história é sim-

plesmente: “Senhor, eu quero ver!” A humilde percepção de nossa cegueira convidará a graça de Deus a 

agir. E se não reconhecermos humildemente nossa cegueira, não estaremos em condições de buscar a cura. 

Como Ele cura este homem também é significativo. Ele usa Seu próprio cuspe para fazer lama e espalhá-la 

nos olhos desse homem, o que não é tão atraente imediatamente. Mas revela algo bastante significativo para 

nós. Ou seja, revela o fato de que Jesus pode usar algo excepcionalmente comum como fonte de Sua graça 

divina! 

Se olharmos para isso de forma simbólica, podemos chegar a algumas conclusões profundas. Muitas vezes 

procuramos a ação de Deus no extraordinário. Mas Ele muitas vezes está presente para nós naquilo que é 

comum. Talvez sejamos tentados a pensar que Deus só opera Sua graça por meio de atos heróicos de amor 

ou sacrifício. Talvez sejamos tentados a pensar que Deus não é capaz de usar nossas atividades cotidianas 

para realizar Seus milagres. mas isso não é verdade. São precisamente aquelas ações ordinárias da vida onde 

Deus está presente. Ele está presente enquanto lava a louça, faz tarefas domésticas, leva uma criança para a 

escola, joga um jogo com um membro da família, mantém uma conversa casual ou oferece uma mão amiga. 

De fato, quanto mais comum a atividade, mais devemos nos esforçar para ver Deus em ação. E quando O 

“vemos” trabalhando nas atividades ordinárias da vida, seremos curados de nossa cegueira espiritual. 



ESTA SEMANA EM CASA 

 

 

SEGUNDA-FEIRA, 28 DE MARÇO 
BUSQUE O MILAGRE 
Com fé, o oficial real pediu a Jesus que curasse 
seu filho. Após a cura do filho, toda a casa 
passou a acreditar. Você tem um pedido para De-
us? Perceba que Deus está esperando sua 
petição. Procure Jesus hoje, pois Deus está cri-
ando novos céus e uma nova terra a cada mo-
mento. Encontre um milagre que se revele para 
você hoje, por menor que seja, e compartilhe is-
so com alguém. 
 
TERÇA-FEIRA, 29 DE MARÇO 
VOCÊ ESTÁ PERTO 
“O Senhor dos Exércitos está conosco; nossa for-
taleza é o Deus de Jacó”, oramos com o salmista 
hoje. O salmo fala das “coisas espantosas” que 
Deus operou na terra. No Evangelho, o Senhor 
certamente estava com o enfermo que não con-
seguira entrar no tanque. Lá vemos o Deus de 
misericórdia que restaura o homem à in-
tegridade. Confiando na presença de Deus, ore o 
refrão do salmo de hoje ao longo do dia. 
 
QUARTA-FEIRA, 30 DE MARÇO 
ASSIM TAMBÉM O FILHO 
No Evangelho de hoje, Jesus afirma que “um fil-
ho não pode fazer nada sozinho, mas apenas o 
que vê seu pai fazer”. Jesus, o Filho, não faz na-
da a não ser pelo poder de Deus. O que Jesus 
sabe e vê o Pai fazendo, Jesus fará. Quem te en-
sinou a viver como cristão? Escreva uma carta ou 
ligue para a pessoa para reconhecer e agradecer 
por seu exemplo. 
 

 

QUINTA-FEIRA, 31 DE MARÇO 
EM QUEM VOCÊ ACREDITA? 
Muitas palavras e imagens chegam até nós diari-
amente. Redes sociais, agências de notícias, con-
versas com colegas e amigos nos inundam de 
mensagens. Jesus descreve as muitas 
testemunhas de sua identidade e poder, mas 
seus ouvintes ainda não confiam em tudo o que 
ele tem a oferecer. O que o ajuda a acreditar que 
Jesus é o Salvador? O que mantém você focado 
em sua mensagem de verdade? Faça questão de 
nomear e reivindicar isso esta semana. 
 
SEXTA-FEIRA, 1 DE ABRIL 
SEMPRE PERTO 
Você já se sentiu de coração partido? Você 
conhece alguém que é? O salmo de hoje nos 
lembra que Deus está sempre perto de quem 
precisa, de quem luta e de quem está aflito. Es-
teja especialmente atento para mostrar bondade 
com as pessoas que encontrar. Muitas pessoas 
estão lutando silenciosamente. Sua presença 
compassiva será uma partilha de sua fé em nos-
so Deus amoroso e misericordioso. 
 
SÁBADO, 2 DE ABRIL 
UNIDOS EM CRISTO 
No Evangelho de hoje, ouvimos falar de uma di-
visão que ocorre quando as pessoas discutem se 
Jesus é o Cristo. Hoje, muitas pessoas debatem 
hostilmente questões do cristianismo. Um sinal 
visível do reino de Deus é a unidade, que às 
vezes pode ser difícil de alcançar mesmo em uma 
paróquia. Fale sobre unidade com sua família ou 
um amigo e assuma o compromisso de ajudar a 
unir as pessoas como povo de Deus, em vez de 
criar mais divisões. 
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