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IV Domingo da Quaresma
(O regresso do Filho...)

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.

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

ta, 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.

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.

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

da-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.

— 1 —



IV Domingo da Quaresma (Ano C) – Celebração da Festa do Perdão

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.

Catequista: Queridos meninos, hoje é a vossa festa com Jesus.
Vamos colocar no Seu coração tudo o que fizemos até

agora. Todos juntos, os vossos pais, o Padre N... e os
catequistas, vamos pedir a Jesus que nos ajude sempre a
saber perdoar.

O maior tesouro que podemos ter para as nossas vidas já
sabem qual é: é ter Jesus no nosso coração!

Estamos nestes dias a viver a Quaresma que também já
sabem o que é: é a preparação para a Páscoa, a Ressurrei-
ção de Jesus.

Para nos prepararmos bem temos que olhar para o nos-
so coração e procurar Jesus.

Vamos pedir a Jesus a Sua Misericórdia, o seu perdão e
o seu Amor.

Já recebemos esse perdão, através do Sacramento da
Reconciliação que celebramos esta semana. Foi a Festa do
Perdão, que continuamos hoje a celebrar nesta Eucaristia.

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.
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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.

Oração Colecta

Pres. – Senhor nosso Deus, concedei-nos a graça
de viver com alegria o mesmo espírito de caridade
que levou o vosso Filho a entregar-Se à morte
pela salvação dos homens.
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.
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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

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.
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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.

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!...
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✠✠✠✠✠ 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'.
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.
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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.
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
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Proposta de Reflexão Homilética
A Quaresma é um apelo forte e contínuo à Conversão.
Para acolher esse apelo, devemos "voltar" à comunhão com Deus

e com a comunidade.
Nessa caminhada, descobrimos a grandeza do amor de Deus.

A 1.ª Leitura fala da Circuncisão. (Jos 5,9a.10-12)
Antes de celebrar a primeira Páscoa na Terra Prometida, JOSUÉ

convida os nascidos no deserto, ainda não circuncidados, a passar pela
circuncisão, como sinal da Aliança de Deus com Abraão e sinal de
pertença ao Povo eleito.

Assim todos poderiam celebrar a Páscoa, como início de uma
vida nova.

* Na Quaresma também somos convidados a pôr fim à etapa da
escravidão e do deserto, a fim de passar à vida da Liberdade e da Paz.

A partir dessa "circuncisão do coração" podemos celebrar de
verdade a Vida nova, a Ressurreição.

Na 2.ª Leitura, São Paulo exorta: "Reconciliai-vos com Deus".
(2Cor 5,17-21)

* Mas a comunhão com Deus exige também a reconciliação
com os irmãos. Só assim podemos ser na prática uma criatura nova, um
homem renovado.

No Evangelho aparece o amor misericordioso de Deus.  (Lc
15,1-3.11-32)

Um grupo de fariseus e escribas criticavam Jesus, pela atenção
especial que dava aos marginalizados,  muitas vezes tidos  como "peca-
dores pela sociedade de então.

– Jesus responde com três parábolas (Ovelha, Moeda e Filho
Pródigo), que revelam a grande bondade e misericórdia de Deus...

A Parábola do FILHO PRÓDIGO é a história de uma VOLTA:
de um passado que se abandona, de um encontro com Deus, que está à
espera.

Podemos ver a atitude do Pai, do Filho mais novo e do Filho mais
velho.

☞ O Filho mais novo, numa atitude de orgulho e de desprezo...
   afastou-se do Pai, da família e da comunidade...  renunciou à

sua posição de filho e foi "para longe"...
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– Sonhou sua felicidade com uma vida de independência e de
liberdade, e voltou espoliado, esfarrapado, faminto e sem dignidade...

– "Longe" da casa do Pai, não encontrou a felicidade desejada.
A fome fez ter saudades da casa do Pai e voltou, não tanto por amor,
mas por necessidade...

☞ O Filho mais velho é um "bom filho", obediente e trabalha-
dor... mas não é um bom irmão. Não aceita a volta do irmão.

Recusa-se a entrar, mesmo diante da insistência do pai.
Não aceita os critérios do Pai misericordioso, que o acolhe.

☞ O Pai é o personagem central: Sai ao encontro dos DOIS
FILHOS:

– CORRE ao encontro do Filho mais novo... abraça-o... beija-
o... dispensa explicações... Manda buscar roupa nova, calçado novo, o
anel (dignidade de filho)... E faz uma FESTA para celebrar na alegria a
volta...

– VAI também ao encontro do Filho mais velho... Procura acalmá-
lo e fazê-lo aceitar o retorno do irmão... convida-o para a festa... para
a alegria... e o censura diante da sua obstinação...

Podemos abandonar a nossa dignidade de filhos. Deus não aban-
dona a sua missão de Pai.

– Quem é esse jovem, que num desejo de liberdade e felicidade,
vai longe do pai, da família, da comunidade e de Deus... e quando sente
o vazio em que se encontra, começa a sentir saudades da casa do pai?

– Quem é esse irmão mais velho, "bom praticante", mas mau
irmão, que não se alegra com o retorno do irmão arrependido, e até
tenta impedir a volta de quem se desgarrou na vida?

  Quantos filhos pródigos continuam ainda hoje pródigos, perdi-
dos, longe da casa do Pai...  porque não há quem acredite neles e vá ao
seu encontro, ajudando-os a descobrirem os valores da vida e da fé...

  * Talvez sejamos um pouco dos dois:
     Todos temos um pouco do pecado do mais novo e da

intransigência do mais velho. Por isso, somos convidados à conversão
constante...
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☞ O Evangelho de hoje nos convida a imitar o gesto do Pai:
– que respeita as decisões mesmo absurdas do filho...
– que questiona a atitude egoísta do filho mais velho...
– que está sempre preparado para abraçar o filho que retorna...
– que festeja com alegria a sua volta...

Acolhendo os apelos de conversão da Quaresma e da Palavra
de Deus, temos a certeza de que a nossa celebração será sempre  um
verdadeiro banquete para celebrar na alegria a volta  ao Pai e à comu-
nidade dos filhos pródigos que estavam perdidos, mas que voltaram à
vida pela Bondade de Deus e pela Acolhida dos irmãos.

Celebração do Perdão

Presidente – Afastámo-nos do amor de Deus
e por isso somos pecadores.

Catequista: Somos pecadores, sempre que:
☞ não escutámos com atenção Palavra de Deus,

na Catequese e na Eucaristia;
☞ não rezámos, por preguiça e por esquecimento;
☞ Deixámos de ser amigos dos pais e das outras crianças;

Coro: Senhor, tende piedade de nós....

Catequista: Somos realmente pecadores, sempre que:
☞ Não dissémos a verdade ou enganámos os outros;
☞ Fomos egoístas e só pensamos em nós e nas nossas coisas;
☞ Recusámo-nos a ajudar e a partilhar com os outros;
☞ Pensámos que éramos mais que os outros

e não soubemos perdoar;

Coro: Cristo, tende piedade de nós...

Catequista: Somos realmente pecadores, sempre que:
☞ Não olhamos pela nossa saúde;
☞ Não nos formamos para servir a sociedade;
☞ Não respeitamos a Natureza;

Coro: Senhor, tende piedade de nós...
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Presidente – Sempre que assim procedemos, afastámo-nos do
amor de Deus, tornamo-nos pecadores. Por isso, vamos
aprender a pedir perdão, com estas palavras tão simples
do Acto de Contrição:

MEU DEUS, PORQUE SOIS TÃO BOM,
TENHO MUITA PENA DE VOS TER OFENDIDO.
AJUDAI-ME A NÃO TORNAR A PECAR.

O Pároco entrega a Cada Criança, o Acto de Contrição.
Entretanto, canta-se:
Quantas vezes, eu não fiz o meu irmão, feliz.
Perdão, Senhor. Perdão, Senhor.
Quantas vezes, por preguiça, não rezei a Deus.
Perdão, Senhor. Perdão, Senhor.
Quantas vezes, com meu pai e minha mãe teimei.
Perdão, Senhor. Perdão, Senhor.
Quantas vezes, na escola eu não estudei.
Perdão, Senhor. Perdão, Senhor.
Quantas vezes, meus amigos eu não desculpei.
Perdão, Senhor. Perdão, Senhor.

Presidente – Agora, que temos entre mãos, o Acto de Contrição,
vamos procurar rezá-lo de cor, quer dizer, de coração:

MEU DEUS, PORQUE SOIS TÃO BOM,
TENHO MUITA PENA DE VOS TER OFENDIDO.
AJUDAI-ME A NÃO TORNAR A PECAR.

Profissão de Fé
Presidente – Professemos agora a nossa Fé nesse Deus que nos dá a

alegria do Perdão. Credes em Deus Pai Todo-Poderoso,
criador do Céu e da Terra?

Todos: Sim, Creio!
Presidente – Credes em Jesus Cristo, seu Filho único, Nosso

Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi
sepultado, ressuscitou dos mortos e subiu ao Céu?

Todos: Sim, Creio!
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Presidente – Credes no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica,
na Comunhão dos Santos, na remissão dos pecados, na
Ressurreição dos mortos e na vida etema ?

Todos: Sim, Creio!
Celebrante: Esta é a nossa fé e fé de toda a Igreja. Fé que

recebemos no nosso Baptismo e que nos gloriamos de
professar em Jesus Cristo nosso Senhor.

Todos: Amen!

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 o Papa N..., 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.

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.
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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.

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. – Concedei, Senhor, por este sacrifício,

que, ao pedirmos o perdão dos nossos pecados,
perdoemos também aos nossos irmãos.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.
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Prefácio

V.: O Senhor esteja convosco.
R.: Ele está no meio de nós.

V.: Corações ao alto.
R.: O nosso coração está em Deus.

V.: Dêmos graças ao Senhor nosso Deus.
R.: 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.
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. – Senhor, Pai santo,
que, desde a origem do mundo,
tudo fazeis para ajudar o homem
a ser santo como Vós sois santo,
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olhai para o vosso povo aqui reunido
e enviai o vosso Espírito Santo,
a fim de que estes dons se convertam para nós
no Corpo ✠✠✠✠✠ e Sangue
do vosso amado Filho, Jesus Cristo,
no qual também nós somos vossos filhos.

Quando estávamos perdidos,
incapazes de nos aproximarmos de Vós,
destes-nos a maior prova do vosso amor:
o vosso Filho, o único Justo,
entregou-se em nossas mãos,
deixando-se pregar numa cruz.
Mas antes de estender os braços entre o céu e a terra,
como sinal indelével da vossa aliança,
quis celebrar a Páscoa com os seus discípulos.

Durante a Ceia, tomou o pão
e, dando graças, abençoou-o,
partiu-o e deu-lho, dizendo:

TOMAI, TODOS, E COMEI:
ISTO É O MEU CORPO,
QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.

De igual modo, no fim da Ceia,
sabendo que ia reconciliar em Si todas as coisas
pelo sangue derramado na cruz,
tomou o cálice com vinho, de novo Vos deu 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.
FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.
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Pres. – Mistério da Fé!
Todos – Anunciamos, Senhor a Vossa morte,

Proclamamos a Vossa Ressurreição,
Vinde, Senhor Jesus!

Pres. – Celebrando o memorial
da morte e ressurreição de Cristo,
nossa Páscoa e nossa paz,
enquanto esperamos o feliz dia da sua vinda gloriosa,
nós Vos oferecemos, Deus fiel e verdadeiro,
este sacrifício que reconcilia convosco todos os homens.

Olhai com bondade, Senhor,
para esta família que chamais à comunhão convosco
na participação do único sacrifício de Cristo,
de modo que, pelo poder do Espírito Santo,
vencidas todas as divisões e discórdias,
sejamos reunidos num só corpo.
Conservai-nos unidos uns aos outros de alma e coração
com o Papa N... e o nosso Arcebispo N....

Ajudai-nos todos a preparar a vinda do vosso reino
até comparecermos diante de Vós,
santos entre os Santos na morada celeste,
com a bem-aventurada Virgem Maria e os Apóstolos,
e os nossos irmãos defuntos
que recomendamos à vossa misericórdia,
para que, na nova criação,
finalmente libertos da corrupção da morte,
possamos cantar sem fim
o hino da acção de graças de Cristo, vosso Filho,
eternamente vivo e glorioso.

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 reconhecer-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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Antes do Abraço da Paz

Todos os Pais (homens): Agora, também nós, vossos pais, vos quere-
mos perdoar e pedir perdão.

Todas as Mães: Perdoar, por nem sempre nos saberdes ouvir; perdo-
ar por nem sempre saberdes obedecer. Perdoar, por nem sem-
pre saberdes ajudar em casa.

Todos os Pais (homens): Nós também vos queremos pedir perdão.
Por perdermos a paciência convosco. Por gritarmos sem ser pre-
ciso. Por não termos o tempo que devíamos para vós.

Pres. – Agora, vamos trocar um gesto de Paz. Enquanto o fazemos,
lembremos as palavras de Jesus: «E  tu quando fores levar a
tua oferta ao altar e aí te lembrares que o teu irmão tem
alguma coisa contra ti, deixa aí a tua oferta e vai primeiro
reconciliar-te com o teu irmão. Depois volta  para apresen-
tares a tua oferta» (Mt.5,23-24).

Pres. –  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.
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Pais – Senhor Jesus,
colocamos no teu coração
todas as vezes que não vimos nos nossos filhos
a tua presença,
que não os ouvimos,
que não lhes demos atenção,
que não brincamos com eles,
que não lhes ensinamos o valor da vida,
da importância do seu trabalho
na escola e na catequese,
todas as vezes que não lhes recordamos
a figura de S. José trabalhador.
Não podemos querer maior tesouro para eles
senão a Tua presença nos seus corações.
Por isso, Jesus,
a Ti os confiamos.

Mães – Senhor Jesus,
colocamos no teu coração
todas as vezes que não os perdoamos,
que não fomos como Maria,
com um amor sem medida,
que não julga mas perdoa,
por todas as vezes que não lhes demos
a oportunidade de poderem "recomeçar".
A melhor coisa que lhes podemos ensinar
é a Tua lei – a Lei do Amor.
Pomos neste momento
as suas vidas nas tuas mãos.
Segue-os Tu sempre de perto
com o teu amor infinito,
ajudando-os sempre a saber perdoar!



IV Domingo da Quaresma (Ano C) – Celebração da Festa do Perdão

— 20 —

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.
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 – O Espírito de sabedoria e de fortaleza
Vos confirme na luta contar 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...

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.




