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IV Domingo da Quaresma
Ano C

Um outro olhar: o Pai Bom...Um outro olhar: o Pai Bom...Um outro olhar: o Pai Bom...Um outro olhar: o Pai Bom...Um outro olhar: o Pai Bom...Um outro olhar: o Pai Bom...Um outro olhar: o Pai Bom...Um outro olhar: o Pai Bom...Um outro olhar: o Pai Bom...Um outro olhar: o Pai Bom...
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IV Domingo da Quaresma
(Um outro olhar...)

1.ª Leit. – Jos 5, 9a. 10-12;
Salmo – Sl 33, 2-3. 4-5. 6-7;
2.ª Leit. – 2 Cor 5, 17-21;
Evangelho – Lc 15, 1-3. 11-32.

A liturgia de hoje convida-nos à descoberta do Deus do amor,

empenhado em conduzir-nos a uma vida de comunhão com Ele.

A primeira leitura, a propósito da circuncisão dos israelitas, con-

vida-nos à conversão, princípio de vida nova na terra da felicidade, da

liberdade e da paz. Essa vida nova do homem renovado é um dom do

Deus que nos ama e que nos convoca para a felicidade.

A segunda leitura convida-nos a acolher a oferta de amor que

Deus nos faz através de Jesus. Só reconciliados com Deus e com os

irmãos podemos ser criaturas novas, em quem se manifesta o homem

Novo.

O Evangelho apresenta-nos o Deus/Pai que ama de forma gra-

tuita, com um amor fiel e eterno, apesar das escolhas erradas e da

irresponsabilidade do filho rebelde. E esse amor lá está, sempre à espe-

ra, sem condições, para acolher e abraçar o filho que decide voltar. É um

amor entendido na linha da misericórdia e não na linha da justiça dos

homens.
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Ritos Iniciais

Pres. – Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo
Todos – Amen.

Pres. – A graça de nosso Senhor Jesus Cristo,
o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo,
estejam convosco.

Todos – Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo.

Pres. – Irmãos:
Para celebrarmos dignamente os santos mistérios,
reconheçamos que somos pecadores.

Pres. – Confessemos os nossos pecados.
Todos – Confesso a Deus todo-poderoso

e a vós, irmãos,
que pequei muitas vezes
por pensamentos e palavras, actos e omissões,
por minha culpa, minha tão grande culpa.
E peço à Virgem Maria,
aos Anjos e Santos,
e a vós, irmãos,
que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor.

Pres. – Deus todo-poderoso
tenha compaixão de nós,
perdoe os nossos pecados
e nos conduza à vida eterna.

Todos – Amen.

Senhor, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.

Cristo, tende piedade de nós.
Cristo, tende piedade de nós.

Senhor, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.
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Oração Colecta
Pres. – Deus de misericórdia, que, pelo vosso Filho,

realizais admiravelmente
a reconciliação do género humano,
concedei ao povo cristão fé viva e espírito generoso,
a fim de caminhar alegremente
para as próximas solenidades pascais.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.

Liturgia da Palavra
Leitura do Livro de Josué    (Jos 5, 9a.10-12)

Tendo entrado na terra prometida, o povo de Deus celebra a Páscoa

Naqueles dias,
disse o Senhor a Josué:
"Hoje tirei de vós o opróbrio do Egipto".
Os filhos de Israel acamparam em Gálgala
e celebraram a Páscoa,
no dia catorze do mês, à tarde,
na planície de Jericó.
No dia seguinte à Páscoa,
comeram dos frutos da terra:
pães ázimos e espigas assadas nesse mesmo dia.
Quando começaram a comer dos frutos da terra,
no dia seguinte à Páscoa,
cessou o maná.
Os filhos de Israel não voltaram a ter o maná,
mas, naquele ano,
já se alimentaram dos frutos da terra de Canaã.

Palavra do Senhor
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Salmo Responsorial
Salmo 33 (34), 2-3.4-5.6-7 (R. 9a)

Refrão: Saboreai e vede como o Senhor é bom!...

A toda a hora bendirei o Senhor,
o seu louvor estará sempre na minha boca.
A minha alma gloria-se no Senhor:
escutem e alegrem-se os humildes.

Enaltecei comigo ao Senhor
e exaltemos juntos o seu nome.
Procurei o Senhor e Ele atendeu-me,
libertou-me de toda a ansiedade.

Voltai-vos para Ele e ficareis radiantes,
o vosso rosto não se cobrirá de vergonha.
Este pobre clamou e o Senhor o ouviu,
salvou-o de todas as angústias.

Leitura da Segunda Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
(2 Cor 5, 17-21)

"Por Cristo, Deus reconciliou-nos consigo"
Irmãos:
Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura.
As coisas antigas passaram; tudo foi renovado.
Tudo isto vem de Deus,
que por Cristo nos reconciliou consigo
e nos confiou o ministério da reconciliação.
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Na verdade, é Deus que em Cristo reconcilia o mundo consigo,

não levando em conta as faltas dos homens

e confiando-nos a palavra da reconciliação.

Nós somos, portanto, embaixadores de Cristo;

é Deus quem vos exorta por nosso intermédio.

Nós vos pedimos em nome de Cristo:

reconciliai-vos com Deus.

A Cristo, que não conhecera o pecado,

Deus identificou-O com o pecado por causa de nós,

para que em Cristo nos tornemos justiça de Deus.
Palavra do Senhor

Aclamação ao Evangelho
(Lc 15, 18)

Refrão: Louvor e glória a Vós, Jesus Cristo, Senhor!...

Vou partir, vou ter com meu pai e dizer-lhe:

Pai, pequei contra o Céu e contra ti.

Refrão: Louvor e glória a Vós, Jesus Cristo, Senhor!...

✠ ✠ ✠ ✠ ✠ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. Lucas
(Lc 15, 1-3.11-32)

"Este teu irmão estava morto e voltou à vida"

Naquele tempo,
os publicanos e os pecadores
aproximavam-se todos de Jesus, para O ouvirem.
Mas os fariseus e os escribas murmuravam entre si, dizendo:
"Este homem acolhe os pecadores e come com eles".
Jesus disse-lhes então a seguinte parábola:
"Um homem tinha dois filhos.
O mais novo disse ao pai:
'Pai, dá-me a parte da herança que me toca'.
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O pai repartiu os bens pelos filhos.
Alguns dias depois, o filho mais novo,
juntando todos os seus haveres, partiu para um país distante
e por lá esbanjou quanto possuía,
numa vida dissoluta.
Tendo gasto tudo,
houve uma grande fome naquela região
e ele começou a passar privações.
Entrou então ao serviço de um dos habitantes daquela terra,
que o mandou para os seus campos guardar porcos.
Bem desejava ele matar a fome
com as alfarrobas que os porcos comiam,
mas ninguém lhas dava.
Então, caindo em si, disse:
'Quantos trabalhadores de meu pai têm pão em abundância,
e eu aqui a morrer de fome!
Vou-me embora, vou ter com meu pai e dizer-lhe:
Pai, pequei contra o Céu e contra ti.
Já não mereço ser chamado teu filho,
mas trata-me como um dos teus trabalhadores'.
Pôs-se a caminho e foi ter com o pai.
Ainda ele estava longe, quando o pai o viu:
encheu-se de compaixão
e correu a lançar-se-lhe ao pescoço, cobrindo-o de beijos.
Disse-lhe o filho:
'Pai, pequei contra o Céu e contra ti.
Já não mereço ser chamado teu filho'.
Mas o pai disse aos servos:
'Trazei depressa a melhor túnica e vesti-lha.
Ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés.
Trazei o vitelo gordo e matai-o.
Comamos e festejemos,
porque este meu filho estava morto e voltou à vida,
estava perdido e foi reencontrado'.
E começou a festa.
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Ora o filho mais velho estava no campo.
Quando regressou,
ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças.
Chamou um dos servos e perguntou-lhe o que era aquilo.
O servo respondeu-lhe:
'O teu irmão voltou
e teu pai mandou matar o vitelo gordo,
porque ele chegou são e salvo'.
Ele ficou ressentido e não queria entrar.
Então o pai veio cá fora instar com ele.
Mas ele respondeu ao pai:
'Há tantos anos que eu te sirvo,
sem nunca transgredir uma ordem tua,
e nunca me deste um cabrito
para fazer uma festa com os meus amigos.
E agora, quando chegou esse teu filho,
que consumiu os teus bens com mulheres de má vida,
mataste-lhe o vitelo gordo'.
Disse-lhe o pai:
'Filho, tu estás sempre comigo
e tudo o que é meu é teu.
Mas tínhamos de fazer uma festa e alegrar-nos,
porque este teu irmão estava morto e voltou à vida,
estava perdido e foi reencontrado'".

Palavra da Salvação

Proposta de Reflexão Homilética

Este Domingo marca como que o início de uma segunda parte da
Quaresma. Primeiro, é chamado “Domingo Laetare”, isto é “Domingo
Alegra-te”. Um tom de júbilo na sobriedade quaresmal! É que já estamos
às portas “das festas que se aproximam”. A Igreja é convidada a
reunir os seus filhos na alegria, pela abundância das consolações que a
Páscoa nos traz! Este tom de júbilo aparece na cor rosa dos paramentos
do celebrante.
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Depois deste Domingo, o tom da Quaresma muda. A partir de
amanhã, até à Semana Santa, todos os evangelhos da Missa serão de
São João. Isto porque o Quarto Evangelho é, todo ele, como um processo
entre os judeus e Jesus: os judeus levarão Jesus ao tribunal de Pilatos.
Este condená-lo-á, mas Deus há-de absolvê-lo e ressuscitá-lo! A partir
de amanhã também, a ênfase da Palavra de Deus que ouviremos na
Missa da cada dia, deixa de ser a conversão, a penitência, a oração e a
esmola, para ser Cristo no mistério de sua entrega de amor, da sua
angústia, ante a paixão e morte que se aproximam.

Em todo caso, não esqueçamos: a Quaresma conduz à Páscoa.
A primeira leitura da Missa no-lo recorda ao falar-nos da chegada dos
israelitas à Terra Prometida. Eles celebraram a Páscoa ao partirem do
Egito e, agora, chegando à Terra Santa, celebram-na novamente. Aí,
então, o maná deixou de cair do céu. Coragem, também nós estamos a
caminho: a nossa Terra Prometida é Cristo, a nossa Páscoa é Cristo, o
nosso maná é Cristo! Ele, para nós, é, simplesmente, tudo! Estão a
chegar os dias solenes de celebração da sua Páscoa!

A liturgia da Palavra, chama hoje a nossa atenção para a parábola
do filho pródigo. Por que está ela aí, na Quaresma? Recordemos como
Lucas começa: “Naquele tempo, os publicanos e pecadores
aproximavam-se de Jesus para escutá-lo. Os fariseus, porém, e os
escribas criticavam Jesus. ‘Este homem acolhe os pecadores e come
com eles’”. Então: de um lado, os pecadores, miseráveis sem esperança
diante de Deus e diante dos homens, que, agora, cheios de esperança
nova e de alegria, aproximam-se de Jesus, que se mostra tão
misericordioso e compassivo. Do outro lado, os homens de religião, os
praticantes, que sentem como que ciúmes e recriminam duramente a
Jesus! É para estes que Jesus conta a parábola, para lhes explicar que
o seu modo de agir, ao receber os pecadores, é o modo de agir de
Deus!

Quem é o Pai da parábola? É o Deus de Israel, o Pai de Jesus.
Quem é o filho mais novo? São os pecadores e publicanos. Este filho
sem juízo deixou o Pai, largou tudo, pensando poder ser feliz por si
mesmo, longe de Deus, procurando uma liberdade que não passava de
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ilusão. Como termina ele? Longe do Pai, sozinho e humilhado, sem
sequer poder comer comida de porcos - recordemos que, para os judeus,
os porcos são animais impuros! Mas, no seu pecado, na sua loucura e
na sua miséria, esse jovem é sincero e generoso: caiu em si, reconheceu
que o Pai é bom (como ele nunca tinha parado para perceber),
reconheceu também que era culpado, que fora ingrato... e teve coragem
de voltar: confiou no amor do Pai. Cheio de humildade, ele queria ser
tratado ao menos como um empregado! Esse filho mais novo tem muito
para nos ensinar: a capacidade de reconhecer as próprias culpas, a
maturidade de não deitar a responsabilidade para os outros, a coragem
de arrepender-se, a disposição de voltar, confiando no amor do Pai!
Para cada filho que volta assim, o Pai prepara uma festa (a Páscoa) e
o novilho cevado (o próprio Cristo, cordeiro de Deus) e um banquete (a
Eucaristia) e a melhor veste (a veste alva do Batismo, cuja graça é
renovada na Reconciliação).

E o filho mais velho, quem é? São os escribas e fariseus, são os
que pensam que estão em ordem com o Pai e não lhe devem nada, são
os que se acham no direito de pensar que são melhores que os demais
e, por isso, merecem a salvação. O filho mais velho nunca amou de
verdade o Pai: trabalhou com ele, nunca saiu do lado dele, mas fazendo
contas de tudo, jamais se sentindo íntimo do Pai, de tudo foi fazendo
contas para, um dia, cobrar a fatura: “Eu trabalho para ti a tantos
anos, jamais desobedeci qualquer ordem tua. E tu nunca me deste
um cabrito para eu festejar com meus amigos”. O filho nunca
compreendeu que tudo quanto era do Pai era seu... porque nunca amou
de verdade o Pai: agia de modo legalista, exterior, fazendo contas de
tudo... E, agora, rancoroso, não aceitava entrar na festa do Pai, no
coração do Pai, no amor do Pai, para festejar com o Pai a vida do
irmão! O Pai insiste para que entre... mas, os escribas e os fariseus não
quiseram entrar na festa do Pai, que Jesus veio celebrar neste mundo...

Quem somos nós, nesta parábola? Somos o filho mais novo e
somos também o mais velho! Somos, às vezes, loucos, como o mais
jovem, e duros e egoístas, como o mais velho. Pedimos perdão como o
mais novo, e negamos a misericórdia, como o mais velho. Queremos
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entrar na festa do Pai como o mais novo, e, às vezes, temos raiva da
bondade de Deus para com os pecadores, como o mais velho!
Convertamo-nos!

São Paulo ensinou-nos, na 2.ª leitura, que, em Cristo, Deus
reconciliou o mundo com ele e fez de nós, criaturas novas. O mundo
velho, marcado pelo pecado, desapareceu. Em nome de Cristo, Paulo
pediu e pede-nos, hoje, também a nós: “Deixai-vos reconciliar com
Deus! Aquele que não cometeu nenhum pecado, Deus o fez pecado
por nós, para que nele nos tornemos justiça de Deus!”

Alegremo-nos, pois! Cuidemos de entrar na festa do Pai, que
Cristo veio trazer: peçamos perdão a Deus, demos perdão aos irmãos!
“Como o Senhor vos perdoou e acolheu, perdoai e acolhei vossos
irmãos!” Deixemos que Cristo nos renove com a sua graça, com o seu
amor misericordioso.

Oração Universal

Pres. – Irmãos e irmãs:
Cheios de confiança no amor do Pai que espera sempre
e perdoa aos filhos que regressam,
oremos com toda a nossa alma
pela Igreja e por nós próprios, dizendo:

«Renovai-nos, Senhor, no vosso Espírito»

1. Para que os bispos e os presbíteros,
ministros do perdão que vem de Deus,
acolham na alegria os pecadores que se convertem,
oremos, irmãos.

2. Para que os fiéis que se afastaram de Deus Pai,
caindo em si, sintam o desejo de voltar
e participem de novo nos dons da Igreja,
oremos, irmãos.

3. Para que os homens que não sabem perdoar
aprendam a fazer festa e a alegrar-se
sempre que os pecadores voltam à vida,
oremos, irmãos.
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4. Para que as famílias que têm filhos pródigos
ofereçam a Cristo a sua dor e a sua cruz
e d'Ele recebam a alegria do reencontro,
oremos, irmãos.

5. Para que nós próprios e toda a nossa comunidade paroquial,
participando na celebração da penitência,
nos preparemos para celebrar a Páscoa,
oremos, irmãos.

Pres. – Senhor nosso Pai,
que não Vos cansastes de esperar o filho
que partiu para longe de Vós,
mas o abraçastes e fizestes uma festa
ao vê-lo regressar,
fazei-nos sentir a alegria
de viver sempre na vossa casa e na vossa paz.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.

Liturgia Eucarística
Pres. – Bendito sejais, Senhor, Deus do Universo

pelo pão que recebemos da Vossa bondade,
fruto da terra e do trabalho do homem,
que hoje Vos apresentamos
e que para nós se vai tornar Pão da vida.

Todos – Bendito seja Deus para sempre.

Pres. – Bendito sejais, Senhor, Deus do Universo
pelo vinho que recebemos da Vossa bondade,
fruto da videira e do trabalho do homem,
que hoje Vos apresentamos
e que para nós se vai tornar vinho da salvação.

Todos – Bendito seja Deus para sempre.
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Pres. – Orai, irmãos,
para que o meu e o vosso sacrifício
seja aceite por Deus Pai todo-poderoso.

Todos – Receba o Senhor, por tuas mãos este sacrifício,
para glória do Seu nome,
para nosso bem e de toda a santa Igreja.

Oração sobre as Oblatas
Pres. – Ao apresentarmos com alegria

estes dons de vida eterna,
humildemente Vos pedimos, Senhor,
a graça de os celebrar com verdadeira fé
e de os oferecer dignamente pela salvação do mundo.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.

Prefácio

Pres. – O Senhor esteja convosco.
Todos – Ele está no meio de nós.
Pres. – Corações ao alto.
Todos – O nosso coração está em Deus.
Pres. – Dêmos graças ao Senhor nosso Deus.
Todos – É nosso dever, é nossa salvação.

Pres. – Senhor, Pai santo, Deus eterno e omnipotente,
é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação
dar-Vos graças, sempre e em toda a parte,
a Vós, que sois Deus de amor e de paz,
de ternura e de perdão.
Somos inclinados para o mal,
e tendes sempre confiança em nós.
Afastámo-nos da vossa presença,
e sois Vós que dais sempre os primeiros passos,
para virdes ao nosso encontro.
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Gastámos a herança espiritual do nosso Baptismo,
convidais-nos a voltar à vossa casa,
e tratais-nos como filhos vossos.
Ao contemplarmos o que somos
e o que Vós sois para nós,
descobrimos maravilhados o vosso amor de Pai,
a vossa alegria cada vez que voltamos a Vós,
depois de termos ido procurar outros deuses,
viver outros ideais, conhecer outros mundos.
Por isso, com os Anjos e os Santos do Céu,
proclamamos na terra a vossa glória,
cantando numa só voz:

Santo, Santo, Santo...

Pres. – Deus, nosso Pai,
sois verdadeiramente santo.
Sois tão nosso amigo,
sois amigo de todos os homens.
Nós Vos louvamos e Vos damos graças
por Jesus, vosso Filho.

Ele veio ter com os homens
que andavam longe de Vós
e não conseguiam entender-se.

Pelo Espírito Santo,
Ele abriu os nossos olhos e os nossos ouvidos
e mudou o nosso coração,
para nos amarmos como irmãos
e compreendermos que sois nosso Pai.

É Ele, Jesus Cristo,
que hoje nos reúne à volta desta mesa,
onde apresentamos a nossa oferta.
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Deus, nosso Pai, santificai este pão e este vinho,
de modo que se convertam para nós
no Corpo ✠  ✠  ✠  ✠  ✠ e Sangue de Jesus, vosso Filho,
que nos mandou fazer o que Ele próprio fez
na véspera da sua morte.

Durante a última Ceia com os discípulos,
Jesus tomou o pão e deu-Vos graças.
Depois partiu o pão
e deu-o aos seus discípulos, dizendo:

TOMAI TODOS E COMEI.
ISTO É O MEU CORPO

QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.

Tomou também o cálice com vinho,
deu-Vos graças
e entregou-o aos seus discípulos, dizendo:

TOMAI TODOS E BEBEI.
ESTE É O CÁLICE DO MEU SANGUE,
O SANGUE DA NOVA E ETERNA ALIANÇA

QUE SERÁ DERRAMADO POR VÓS E POR TODOS

PARA REMISSÃO DOS PECADOS.
E disse-lhes ainda:

FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.

Pres. – Por isso estamos aqui, ó Pai,
reunidos na vossa presença.
E cheios de alegria, lembramos e proclamamos
o que Jesus fez para nos salvar:

Pres. – Mistério da Fé!
Todos – Anunciamos, Senhor a Vossa morte,

Proclamamos a Vossa Ressurreição,
Vinde, Senhor Jesus!
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Pres. – Pai santo, aceitai-nos
com o vosso Filho Jesus a quem tanto amais.
Foi por nós que Jesus quis dar a vida,
mas Vós o ressuscitastes.

Jesus vive agora junto de Vós,
mas também está sempre connosco.
E um dia Ele virá na sua glória
e então já não haverá ninguém triste,
nem doente, nem infeliz.

Pai santo, vamos receber, nesta mesa,
o Corpo e Sangue de Cristo,
que nos dais na alegria do Espírito Santo.
Fazei que esta comunhão
nos torne cada vez mais vossos amigos
e amigos de todos.

Ajudai, Senhor, o nosso santo Padre, o Papa N.,
o nosso Arcebispo N.
e os bispos do mundo inteiro,
os Presbíteros, Diáconos e Catequistas,
e todos quantos estão ao serviço do Vosso Povo.
Dai-nos, Senhor,
a nós e a todos os discípulos de Cristo,
a graça de levarmos a toda a gente a alegria e a paz.

Dai-nos também a graça
de um dia estarmos junto de Vós,
com a Virgem Maria, Mãe de Deus,
e com os Santos do Céu,
para vivermos convosco para sempre.

Por Cristo, com Cristo, em Cristo,
A Vós, Deus Pai todo-poderoso,
na unidade do Espírito Santo,
toda a honra e toda a glória
agora e para sempre.

R.: Amén.
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Ritos da Comunhão

Pres. – Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer:
Todos – Pai Nosso, que estais nos céus,

santificado seja o Vosso nome;
venha a nós o vosso reino;
seja feita a Vossa vontade
assim na terra como no céu.

O pão nosso de cada dia nos dai hoje;
perdoai-nos as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos
a quem nos tem ofendido;
e não nos deixeis cair em tentação;
mas livrai-nos do mal.

Pres. – Livrai-nos, Senhor, de todo o mal.
Pela Vossa misericórdia,
ajudai-nos a reconhecermo-nos pecadores.
Libertai-nos do pecado e acolhei-nos, de novo,
na alegria da Vossa casa,
enquanto esperamos a vinda gloriosa
de Jesus Cristo, nosso Salvador.

Todos – Vosso é o reino e o poder e a glória para sempre.

Pres. – Senhor Jesus Cristo,
Vós preparais a Vossa mesa

 para os pródigos que nós somos.
 Tudo o que é Vosso, é nosso,
 pois sois nosso Pai.
 Fazei-nos viver do Vosso amor,
 para podermos convidar todos os homens
 ao Vosso festim de Paz, de Perdão, de Alegria,
como é da Vossa vontade.
Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amen.

Pres. – A paz do Senhor esteja sempre convosco.

Todos – O amor de Cristo nos uniu.
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Pres. – Reconciliados com Deus, reconciliemo-nos com os outros.
Saudai-vos na paz de Cristo.

Povo (Coro) – Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós.
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós.
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,
dai-nos a paz.

Pres. – Felizes os convidados
para o Banquete do Senhor.
Eis o Cordeiro de Deus,
que tira o pecado do mundo.

Todos – Senhor, eu não sou digno
de que entreis na minha morada,
mas dizei uma palavra e serei salvo.

Oração depois da Comunhão
Pres. – Senhor nosso Deus,

luz de todo o homem que vem a este mundo,
iluminai os nossos corações
com o esplendor da vossa graça,
para que pensemos sempre no que Vos é agradável
e Vos amemos de todo o coração.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.
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Bênção Final
Pres – O Senhor esteja convosco!
R.: Ele está no meio de nós.

Pres – Deus, Pai de misericórdia
conceda a todos vós, como ao filho pródigo,
a alegria do regresso a sua casa.

R.: Amén.

Pres – Cristo, exemplo de oração e de vida,
vos guie nos caminhos da Quaresma
à autêntica conversão espiritual.

R.: Amén.

Pres – Deus, Espírito de sabedoria e de fortaleza
vos confirme na luta contra o maligno,
para que possais celebrar com Cristo o triunfo pascal.

R.: Amén.

Pres – Abençoe-vos o Deus Todopoderoso

Pai, Filho e     ✠     Espírito Santo!
R.: Amén.

A segunda parte da parábola deste domingo
é uma crítica à conduta do filho mais velho…
…uma crítica da nossa própria conduta...
Somos observantes, fazemos o que devemos fazer,
mas depressa podemos mostrarnos duros e com desprezo:
– quando fechamos a porta ao nosso filho que…
– quando cortamos as pontes com um parente…
– quando olhamos de lado a divorciada…
E, entretanto, Deus não nos julga!
Ele é paciente, suplica-nos para compreender.

Pres. – Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
R.: Graças a Deus.


