4º Domingo da Quaresma

Juntos caminhamos para a Páscoa
Leitura do Evangelho segundo São João
Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: «Assim como Moisés elevou a serpente no deserto, também o
Filho do homem será elevado, para que todo aquele que acredita tenha n’Ele a vida eterna. Deus amou
tanto o mundo que entregou o seu Filho Unigénito, para que todo o homem que acredita n’Ele não pereça,
mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para
que o mundo seja salvo por Ele. Todo aquele que pratica más acções odeia a luz e não se aproxima
dela, para que as suas obras não sejam denunciadas. Mas quem pratica a verdade aproxima-se da luz,
para que as suas obras sejam manifestas, pois são feitas em Deus.
Uma luz, quantas luzes brilham no céu? A luz que brilha na noite escura pode ser
pequena, mas rasga toda a escuridão. Agora posso ver a tua cara, a luz brilha. Já não há
mais trevas, uma luz nos foi dada. A Luz que nos foi dada, Jesus, é a garantia do Amor de
Deus por nós.
Quando as tuas ações são más, estás a apagar a luz, estás a deixar que a
escuridão te domine. Mas, como bom escuteiro, deves praticar boas ações e o
compromisso da Promessa deve ser uma realidade que te ilumina. Quem pratica a verdade
aproxima-se da luz, e o escuta é verdadeiro!
Vive da luz que é Jesus, aquele que te ilumina e aquece o coração, para poderes
sempre assumir a verdade e para que a tua vida possa ser luz para outros.

Momento de oração da Luz : Qual é a luz que guia a tua vida? Propomos que cada
elemento acenda uma vela e que o dirigente sugira os seguintes tópicos para a
oração individual:
•

Agradecer a Deus algo de bom que te tenha acontecido

•

Pedir perdão por alguma coisa de que estejas arrependido

•

Pedir ajuda por alguém que precise da tua oração

Cada criança/jovem deve fazer a sua oração individual e no final podem rezar a oração
que se segue em conjunto.
Oração
Ilumina-me interiormente, meu Deus.
Faz brilhar a Tua luz no meu coração e
dissipa todas as trevas que o escurecem.

