
IV Domingo da Quaresma: Jesus é a Luz do mundo 

 
 O Evangelho do 4º Domingo da Quaresma nos convida a olharmos para o Cego 

de nascença, pois de um certo modo, todos somos cegos ao nascer. A visão no sentido 

natural se desenvolve aos poucos. Os bebês não conseguem distinguir determinadas 

imagens, mas aos poucos conforme vão se desenvolvendo, tudo vai tomando forma, cor, 

vida e logo estamos enxergando tudo. 

 Mas não é da visão física que Jesus quer nos falar, Ele quer nos falar da visão de 

fé, do nosso olhar de fé, que nos permite enxergar um mundo diferente, o mundo de 

Deus.  

O cego do Evangelho reconhece Jesus como profeta e em seguida como Senhor 

e então se prostra para adorá-lo. E nós? Reconhecemos Jesus? Nos prostramos para 

adorá-lo? Quem é Jesus para cada um de nós?  

 A Quaresma e a penitência não são sinônimos de tristeza, amargura, mas sim o 

caminho para irmos em direção à vida nova em Cristo. O tempo favorável é agora, o 

tempo para nos recolhermos e nos encontrarmos com Jesus, o tempo que devemos rezar 

como nosso Pai e Fundador nos ensina:  

 
“A mão, tocando cada sentido, 

 pede:quebra as correntes  

que hoje o escravizaram,  

tirando à alma o seu vigor.  

Muito nos pesa o que faltamos;  

mergulhamos nosso culpado coração  

no mar do teu amor,  

para novamente consagrá-lo todo a ti.” 
 (RC 375, 376) 

 

 Peçamos à Nossa Mãe que interceda por nós, para que o Senhor derrame seu 

Espírito Santo sobre cada um de nós e como o Cego de nascença foi curado pela força 

do amor de Deus, nós também possamos ser transformados e curados.  

 

Supliquemos a graça da conversão nesse tempo favorável, para que assim nossos 

olhos se abram para a Luz da verdade que é Jesus.  

Que os sinais da vitória de Jesus Cristo ressuscitado possam nos estimular a 

sermos cada vez mais fiéis à Aliança de Amor que selamos com nossa MTA. E através 

da realização da nossa vocação como União Apostólica de Famílias de Schoenstatt 

possamos transbordar a gratidão e alegria de termos encontrado com Jesus, que é a Luz 

do mundo e ilumina a escuridão da humanidade. 
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