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ENCONTRO 26 

                                          LUZ PARA VER   

PREPARAR 

• Óculos.  

• Vela acesa. 

• Evangelho segundo João 9, 1-39.  

1. SINAL DA CRUZ 
 

2. ACOLHIDA 

• Partilhar que reflexão foram feitas durante a semana sobre o tema do 

encontro anterior: Jesus e a samaritana. Que experiência de oração e vida 

essa passagem propiciou-nos? 

Catequistas ou o Coordenador: fazer a leitura do item 2, página 206 e 207. 

• E nós, como entendemos a frase: pior cego é o que não quer ver? 

• O que enxergamos com o olhar da fé? 

• O que nos faz cegos diante da realidade? (Dialogar) 

3. ORAÇÃO  

Rezemos juntos:  
 

Senhor Jesus, ao curar o cego de nascença lhe concedeste o dom de crer. 

Curada sua enfermidade, ele enxergou a luz que ilumina todo ser humano 

que vem e este mundo. Ele te encontrou. Concede-nos rezar e refletir neste 

encontro para curamos a cegueira e as miopias a fim de te encontrarmos. 

Senhor, abre nossos olhos. Amém 
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4. LEITURA – São João 9, 1-39. 

 O QUE A PALAVRA DIZ? 

• Qual a pergunta que os discípulos de Jesus lhe dirigem? 

• Qual foi a resposta de Jesus? 

• Em seguida, o que Jesus fez e disse ao cego? 

• Qual a reação dos que conheciam o cego ao vê-lo curado, e como ele 

respondeu? 

• Como foi o diálogo dos fariseus com o cego? Qual o conflito que 

aparece? 

• Como aparece o conflito com as autoridades dos judeus? De que 

acusam Jesus? 

• Quando Jesus encontra o cego, o que acontece? 

• Como se conclui o relato? 

• Reconstruir o texto.  

• Destacar palavras ou frases importantes. 
 

5. MEDITAÇÃO - O QUE A PALAVRA NOS DIZ? 
 

• Ler os itens do número 07 a 15, páginas 208 até 210, meditando sobre  o 

que Palavra nos diz.  

6. DIALOGAR – Partindo do texto meditado 

• Que aspectos novos para a vida cristã esses textos oferecem? Sobre o 

pecado, a doença, a força do mal, como atua a ação de Deus? 

• E como essa passagem relacionam-se com o Batismo enquanto dom e 

resposta? 

• Como a cura do cego leva-nos a encontrar Jesus: a luz da vida? 

• Como isso se refere ao caminho que estamos trilhando? 

(Partilhar reflexões) 

7. O QUE A IGREJA ENSINA? 

• Ler o item 16, páginas 210 e 211, o parágrafo do Catecismo da Igreja 

Católica, nn. 548-549. 
 

9. ORAÇÃO - A PALAVRA NOS FAZ REZAR 

Catequista ou Coordenador: Cada um pode fazer sua prece espontânea a partir 

da reflexão sobre a cura do cego. O que essa passagem nos faz pedir a Jesus 

Cristo? 

Dar tempo para as preces espontâneas. Em seguida, todos rezam:   
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Senhor Jesus, ao curar o cego de nascença lhe ofereceste o dom de te encontrar. 

Abri os nossos olhos para enxergar a verdade, a bondade e a beleza da vida. Dai-

nos olhos para ver as necessidades de nossos irmãos e irmãs, fazei-nos atentos 

aos que sofrem e concedei-nos um olhar compassivo capaz de iluminar com tua 

luz a vida de tantas pessoas que passam pelo nosso caminho. Enfim, que sejamos 

iluminados pela tua luz que aquece nosso coração e nos fortalece no teu 

seguimento. Amém. 
 

10. CONTEMPLAÇÃO - A PALAVRA NOS FAZ VIVER 

Pensando em nosso caminho de seguidores de Jesus:   

• Durante a semana procuremos identificar quais as cegueiras que nos 

impedem de ver a realidade com o olhar de discípulos de Jesus.  

• Reflitamos também sobre como encontramos Jesus no caminho que 

fizemos na catequese e no encontro da formação discipular.  

• Enfim, procuremos meditar o significado da luz de  Cristo em nossa vida, o 

que faz mudar e rever em nosso cotidiano. 

 

11. PARA APROFUNDAR EM CASA 

• Ler o parágrafo: O PAPA FRANSCICO REFLETE SOBRE A CURA DO CEGO, 

páginas 212 e 213.  

 

 

Segundo Escrutínio 

Ocorrerá no dia ____________________________ às ______________________________ horas 

na comunidade ___________________________________________________________________ . 

 


