
Posibles ideas para unha homilía con nenos 
 

 

 

En Coresma descobre a Xesús. 

É LUZ: déixate iluminar por El. 
 

 
 

1. VER: Estamos un pouco cegos 

 
- Hai persoas que ven mal, padecen miopía, etc … 
 
- A parte da cegueira física hai outros tipos de cegueiras: “cego 
da amor e de celos”, “ir cego”, “unha cita a cegas”, “dar paus de 
cego” … Que queremos dicir? 
 
- Todos estamos un pouco cegos: só vemos a fachada sen 
descubrir o que hai no interior do corazón, vemos só o que nos 
convén, o negativo ou os defectos dos demais. Andamos 
despistados e non vemos o que hai diante dos nosos narices. 
Parécenos que unha persoa é feliz polo que ten e non captamos 
a súa tristeza. Non percibimos o bonito da vida ou nin o Misterio, 
a Deus … 
 
Cales son as causas destas cegueiras? Como poden 
curarse? 

 
 

2. XULGAR: Xesús, es a LUZ! 

 

- No 4º domingo de coresma poñemos a letra “u” de Xesús que 
é AUGA, que ilumina as miñas cegueiras e escuridades. 

- No evanxeo deste domingo Xesús cura un cego: 
Devólvelle a luz aos seus ollos: “Púxome barro nos ollos, 
laveime e vexo.” Devólvelle a luz da fe: -“Creo, Señor.» E 
prostrouse ante el”. 

 
Que pasou entre tanto? Que proceso houbo? 



QUE NOS QUERE DICIR XESÚS? 
 
Que necesitamos acudir a El, o gran oculista, para que … 
 

1. Nos cure as cegueiras: 
- Xesús é a Luz nova que cura as nosas cegueiras: mirar mal, 
enfados, preguiza, dúbidas, desánimos, mentiras, inxustizas. 
Hai que operar. 

 
2. Nos gradúe a vista para poñer gafas novas do AMOR: 
 
- Ver con obxectividade, non imparcialmente. 
 
- Ver o interior, o corazón das persoas. 
 
- Ver os outros con mirada sensible, compasiva, descubrindo os 
seus problemas …  

 
- Ver a vida coa LUZ DA FE, con mirada de Deus, descubrindo os 
nosos pecados e pedindo perdón. 

 
- Ver que el é o Salvador, o que merece a nosa fe, que 
confiemos nel. 

Que me está pedindo hoxe Xesús?  
 
 

3. ACTUAR: Déixate iluminar por el  

 

- Pensa que o encontro con Xesús supuxo unha transformación 
grande no cego. 

 
- Mira aquelas cegueiras que vives e onde queres que Xesús 
sexa luz.  

 
- Prepara ben a celebración do Sacramento do Perdón. 
 



Ábreme os ollos, Señor. 

 

Ábreme os ollos, Señor! Para verte no 

sol, no ceo e na natureza. Para ver as 

túas obras e darche grazas. Para ver cos 

teus ollos os outros. Para descubrir o bo 

que hai nos meus amigos, na miña 

familia. Para ver o ben que hai en min e 

nos demais. 

Ábreme os ollos, Señor! Para descubrir o 

mal que me fai tropezar. Para descubrir 

os camiños equivocados. Para recoñecerte 

e darche grazas. Para ver a vida como a 

ves ti. Para mirar todo con mirada de fe e 

de amor. 

Ábreme os ollos, Señor! Cando me cegue 

o mal, guíame, sándame e cura o meu 

pecado.  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

- Recordade que ao bautizarnos se entrega a vela acendida no 
cirio pascual aos pais e padriños e se lles di: “A vós pais e 
padriños se vos confía acrecentar esta luz, para que iluminados 
por Cristo camiñen sempre como fillos da luz”. Acendede a vela 
e dicide: “Ofrecemos a Xesús os nosos ollos para que cure a 
nosa cegueira e nos axude a mirar a todos coa mirada de Deus, 
a mirada de fe e de amor”. 

 
   Que vas a facer para encontrarte con Xesús e 
recibir a súa LUZ? 

 

Para unha posible oración despois da comuñón ou para entregar á saída 

aos participantes… 

 


