
4º DOMINGO DA QUARESMA

A.  Caros irmãos e irmãs, hoje o 
Senhor nos reúne e nos oferece 
seu amor misericordioso. Mesmo 
diante de nossas escolhas 
erradas, que nos distanciam 
dEle, está sempre esperando 
nosso retorno. Neste tempo 
favorável, reconciliemo-nos com 
Deus em Cristo e nos tornemos 
criaturas novas acolhidas pelo 
Pai! Cantemos:

1. CANTO DE ABERTURA
Rejubila-te, Cidade Santa, / eis que vem o Rei que 
nos remiu. / Exultemos juntos de alegria: / nova 
páscoa ele nos abriu!
1. Já se cumpre a grande profecia: / vem chegando 

a libertação! / O Pastor que guia nossas vidas / 
vem nos dar um novo coração.

2. Escutemos a Palavra viva, / que nos leva para o 
rumo certo. / É o Deus que vai ao nosso lado / 
conduzindo-nos pelo deserto.

3. Despertemo-nos pro novo dia, / que expulsa 
toda a escuridão. / Ó Jerusalém, Cidade Santa, / 
confiemo-nos no seu perdão.

Ou:
Volta, meu povo, ao teu Senhor / e exultará teu 
coração. / Ele será teu condutor, //: tua esperança 
e salvação.://
1. Se confessas teu pecado, / Ele é justo e compassivo. 

/ Cantarás, purificado, / os louvores do Deus Vivo.
2. Se pecaste, tens em Cristo / um potente advogado. 

/ O amor consiste nisto: / nele tudo nos foi dado.
3. O perdão que nos renova / é seu sangue redentor. 

/ Cristo é a Boa-Nova, / nossa paz, nosso louvor.
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2. SAUDAÇÃO
S. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
T. Amém.
S. O Senhor, que encaminha os nossos corações 
para o amor de Deus e a constância de Cristo, 
esteja convosco.
T. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de 
Cristo.

3. ATO PENITENCIAL
S. Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas 
para celebrarmos dignamente os santos mistérios. 
(Pausa)

S. Senhor, que nos mandastes perdoar-nos 
mutuamente antes de nos aproximarmos do vosso 
altar, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
S. Cristo, que na cruz destes o perdão aos pecadores, 
tende piedade de nós.
T. Cristo, tende piedade de nós.
S. Senhor, que confiastes à vossa Igreja o ministério 
da reconciliação, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.

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

4. ORAÇÃO
S. Oremos: (pausa) Ó Deus, que por vosso Filho 
realizais de modo admirável a reconciliação do 
gênero humano, concedei ao povo cristão correr 
ao encontro das festas que se aproximam, cheio de 
fervor e exultando de fé. P.N.S.J.C.
T. Amém.

A. Somente reconciliados com 
Deus e com os irmãos podemos 
ser novas criaturas. Ouçamos 
a Palavra que nos guia,  pela 
misericórdia, em nosso processo 
de redenção. 

5. PRIMEIRA LEITURA (Js 5,9a.10-12)
Leitura do Livro de Josué. 
Naqueles dias, o Senhor disse a Josué: “Hoje tirei 
de cima de vós o opróbrio do Egito”. Os israelitas 
ficaram acampados em Guilgal e celebraram a 
Páscoa no dia catorze do mês, à tarde, na planície 
de Jericó. No dia seguinte à Páscoa comeram 
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dos produtos da terra, pães sem fermento e grãos 
tostados nesse mesmo dia. O maná cessou de cair 
no dia seguinte, quando comeram dos produtos 
da terra. Os israelitas não mais tiveram o maná. 
Naquele ano comeram dos frutos da terra de Canaã.
Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

6. SALMO RESPONSORIAL (SI 33 [34])
Provai e vede quão suave é o Senhor!
•	 Bendirei	o	Senhor	Deus	em	todo	o	tempo,	/	seu	

louvor estará sempre em minha boca. / Minha 
alma se gloria no Senhor; / que ouçam os 
humildes e se alegrem!

•	 Comigo	engrandecei	o	Senhor	Deus,	/	exaltemos	
todos juntos o seu nome! / Todas as vezes que 
o busquei, ele me ouviu / e de todos os temores 
me livrou.

•	 Contemplai	 a	 sua	 face	e	alegrai-vos,	 /	 e	vosso	
rosto não se cubra de vergonha! / Este infeliz 
gritou a Deus e foi ouvido, / e o Senhor o libertou 
de toda angústia.

7. SEGUNDA LEITURA (2Cor 5,17-21)
Leitura da Segunda Carta de São Paulo aos Coríntios.
Irmãos, se alguém está em Cristo, é uma criatura 
nova. O mundo velho desapareceu. Tudo agora é 
novo. E tudo vem de Deus, que, por Cristo, nos 
reconciliou consigo e nos confiou o ministério 
da reconciliação. Com efeito, em Cristo, Deus 
reconciliou o mundo consigo, não imputando aos 
homens as suas faltas e colocando em nós a palavra 
da reconciliação. Somos, pois, embaixadores de 
Cristo, e é Deus mesmo que exorta através de nós. 
Em nome de Cristo, nós vos suplicamos: deixai-vos 
reconciliar com Deus. Aquele que não cometeu 
nenhum pecado, Deus o fez pecado por nós, para 
que nele nós nos tornemos justiça de Deus.
Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

8. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Louvor a vós, ó Cristo, Rei, / rei da eterna glória, 
rei da eterna glória!
Vou levantar-me e vou a meu pai e lhe direi: / meu 
Pai, pequei contra o céu e contra ti. 

9. EVANGELHO (Lc 15,1-3.11-32)
S. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
S. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo 
segundo Lucas.
T. Glória a vós, Senhor.
S. Naquele tempo, os publicanos e pecadores 
aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, 
porém, e os mestres da Lei criticavam Jesus. “Este 
homem acolhe os pecadores e faz refeição com 
eles”. Então Jesus contou-lhes esta parábola: “Um 
homem tinha dois filhos. O filho mais novo disse ao 
pai: ‘Pai, dá-me a parte da herança que me cabe’. E 
o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, 
o filho mais novo juntou o que era seu e partiu 
para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa 
vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que 

possuía, houve uma grande fome naquela região, e 
ele começou a passar necessidade. Então foi pedir 
trabalho a um homem do lugar, que o mandou 
para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria 
matar a fome com a comida que os porcos comiam, 
mas nem isto lhe davam. Então caiu em si e disse: 
‘Quantos empregados do meu pai têm pão e fartura, 
e eu aqui, morrendo de fome. Vou-me embora, vou 
voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra 
Deus e contra ti; já não mereço ser chamado teu 
filho. Trata-me como a um de teus empregados’. 
Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda 
estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. 
Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de 
beijos. O filho, então, lhe disse: ‘Pai, pequei contra 
Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu 
filho’. Mas o pai disse aos empregados: ‘Trazei 
depressa a melhor túnica para vestir meu filho. E 
colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. 
Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer 
um banquete. Porque este meu filho estava morto 
e tornou a viver; estava perdido e foi encontrado’. 
E começaram a festa. O filho mais velho estava no 
campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e 
barulho de dança. Então chamou um dos criados 
e perguntou o que estava acontecendo. O criado 
respondeu: ‘É teu irmão que voltou. Teu pai matou 
o novilho gordo, porque o recuperou com saúde’. 
Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, 
saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu 
ao pai: ‘Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais 
desobedeci a qualquer ordem tua. E tu nunca me 
deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. 
Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus 
bens com prostitutas, matas para ele o novilho 
cevado’. Então o pai lhe disse: ‘Filho, tu estás 
sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era 
preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão 
estava morto e tornou a viver; estava perdido e foi 
encontrado’”. Palavra da Salvação.      
T. Glória a vós, Senhor.

10. PROFISSÃO DE FÉ

11. PRECES DOS IRMÃOS
S. Irmãos e irmãs, é preciso rezar em todo o tempo; mas 
sobretudo nestes dias da Quaresma devemos elevar 
nossa oração a Deus, em fervorosa vigília com o Cristo.

L. Senhor, guiai vossa Igreja nesta caminhada 
quaresmal à luz da vossa misericórdia, para ir ao 
encontro dos irmãos que abandonaram a casa 
paterna. Nós vos pedimos:
T. Senhor, escutai a nossa prece.
L. Senhor, dai sabedoria às nossas comunidades,  
para que não julguem os irmãos pela justiça 
do mundo, mas sim pela vossa justiça, que é 
misericórdia, tolerância e amor. Nós vos pedimos:
T. Senhor, escutai a nossa prece.
L. Senhor, encorajai-nos em nossa transformação 
interior, para que rejeitemos as ofertas do mundo 
e que, convertidos, vivamos os valores do vosso 
Reino. Nós vos pedimos:  
T. Senhor, escutai a nossa prece.



pelo Senhor Jesus. No meio da humanidade dividida 
em contínua discórdia, sabemos por experiência que 
sempre levais as pessoas a procurar a reconciliação. 
Vosso Espírito Santo move os corações, de modo que 
os inimigos voltem à amizade, os adversários se deem 
as mãos e os povos procurem reencontrar a paz.
T. Fazei-nos, ó Pai, instrumentos de vossa paz!
S. Sim, ó Pai, porque é obra vossa que a busca da 
paz vença os conflitos, que o perdão supere o ódio, 
e a vingança dê lugar à reconciliação. Por tudo de 
bom que fazeis, Deus de misericórdia, não podemos 
deixar de vos louvar e agradecer. Unidos ao coro dos 
reconciliados cantamos (dizemos) a uma só voz:
T. Santo, Santo, Santo, Senhor Deus do universo! 
O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana 
nas alturas! Bendito o que vem em nome do Senhor. 
Hosana nas alturas!
S. Deus de amor e de poder, louvado sois em vosso 
Filho Jesus Cristo, que veio em vosso nome. Ele é a 
vossa palavra que liberta e salva toda a humanidade. 
Ele é a mão que estendeis aos pecadores. Ele é o 
caminho pelo qual nos chega a vossa paz.
T. Fazei-nos, ó Pai, instrumentos da vossa paz!
S. Deus, nosso Pai, quando vos abandonamos, vós 
nos reconduzistes por vosso Filho, entregando-o à 
morte para que voltássemos a vós e nos amássemos 
uns aos outros. Por isso, celebramos a reconciliação 
que vosso Filho nos mereceu. Cumprindo o que 
ele nos mandou, vos pedimos: Santificai, por vosso 
Espírito, estas oferendas. Antes de dar a vida para 
nos libertar, durante a ceia, Jesus tomou o pão, 
pronunciou a bênção de ação de graças e o entregou 
a seus discípulos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E COMEI. ISTO É O MEU CORPO 
QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.
S. Naquela mesma noite, tomou nas mãos o cálice 
e, proclamando a vossa misericórdia, o deu a 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.
S. Eis o mistério da fé!
T. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos 
a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus!
S. Ó Deus, Pai de misericórdia, vosso Filho nos 
deixou esta prova de amor. Celebrando a sua morte 
e ressurreição, nós vos damos aquilo que nos destes: 
o sacrifício da perfeita reconciliação.
T. Glória e louvor ao Pai, que em Cristo nos 
reconciliou!
S. Nós vos pedimos, ó Pai, aceitai-nos também com 
vosso Filho e, nesta ceia, dai-nos o mesmo espírito 
de reconciliação e de paz.
T. Glória e louvor ao Pai, que em Cristo nos 
reconciliou!
S. Ele nos conserve em comunhão com o papa 
Francisco e nosso bispo Pedro, com todos os 
bispos e o povo que conquistastes.  Fazei de vossa 
Igreja sinal da unidade entre os seres humanos e 
instrumento da vossa paz.
T. Glória e louvor ao Pai, que em Cristo nos 
reconciliou!

S. Ó Deus, fazei que o vosso povo se volte para 
vós de todo o coração, para que receba da vossa 
misericórdia o que ousa pedir em suas súplicas. 
P.C.N.S.
T. Amém.

A. No altar do sacrifício, o 
Cordeiro nos reconcilia com 
Deus. Juntamente com pão e 
vinho , ofertemos nossa vida e 
nosso desejo de conversão.

12. APRESENTAÇÃO DOS DONS
Aceita, Senhor, com prazer, / o que vimos te 
oferecer, / o que vimos te oferecer.
1. Que te ouça o Eterno em tua aflição, / proteja-te 

o nome do Deus da nação. / Do seu santuário 
te mande um auxílio / e desde Sião te seja um 
arrimo.

2. Se em tudo que estás a lhe oferecer, / receba Ele 
agora com todo o prazer. / Atenda os desejos do 
teu coração, / conceda a teus sonhos realização.

3. Possamos assim cantar tua vitória, / que a usar 
em seu nome bandeiras de glória. / Agora eu sei 
que o Eterno liberta / e o seu consagrado quem 
salva é sua destra!

Ou:
1. Muito alegre eu te pedi o que era meu, partir: / 

um sonho tão normal. / Dissipei meus bens, o 
coração também; no fim, / meu mundo era irreal.

Confiei no teu amor e voltei. / Sim, aqui é meu 
lugar. / Eu gastei teus bens, ó Pai, e te dou / este 
pranto em minhas mãos.
2. Mil amigos conheci, disseram adeus. / Caiu a 

solidão em mim. / Um patrão cruel levou-me a 
refletir: / meu pai não trata um servo assim.

3. Nem deixaste-me falar da ingratidão, / morreu 
no abraço o mal que eu fiz. / Festa, roupa nova, 
o anel, sandália aos pés, / voltei à vida, sou feliz.

13. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
S. Orai, irmãos e irmãs...
T. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, 
para a glória do seu nome, para nosso bem e de 
toda a santa Igreja. 

S. Ó Deus, concedei-nos venerar com fé e oferecer 
pela redenção do mundo os dons que nos salvam e 
que vos apresentamos com alegria. P.C.N.S.
T. Amém.

14. ORAÇÃO EUCARÍSTICA VIII
Sobre reconciliação, II
S. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
S. Corações ao alto.
T. O nosso coração está em Deus.
S. Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
T. É nosso dever e nossa salvação.
S. Nós vos agradecemos, Deus Pai todo-poderoso, 
e por causa de vossa ação no mundo vos louvamos 
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S. Assim como aqui nos reunistes, ó Pai, à mesa do 
vosso Filho em união com a Virgem Maria, Mãe de 
Deus, com São José, seu esposo, e com todos os 
santos, reuni no mundo novo, onde brilha a vossa 
paz, os homens e as mulheres de todas as classes e 
nações, de todas as raças e línguas, para a ceia da 
comunhão eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor.
T. Glória e louvor ao Pai, que em Cristo nos 
reconciliou!
S. 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.
T. Amém.

15. RITO DA COMUNHÃO
A. É necessário, filho, que te alegres: teu irmão 
estava morto e reviveu; perdido, e foi achado.

16. CANTO DE COMUNHÃO
Feliz o homem que da culpa é absolvido / e 
convidado para a ceia do Senhor! / :No lar paterno, 
com o Cristo é revestido / da veste nova que seu 
Pai lhe preparou.: (2x)
1. Feliz o homem cuja falta é perdoada, / que foi 

no sangue do Senhor purificado!
2. Feliz o homem que caminha na verdade, / em 

cuja alma não há mais duplicidade!
3. Feliz o povo que confessa seu pecado, / porque 

será pelo Senhor purificado!
4. Feliz quem deixa se instruir pelo Senhor / e seus 

caminhos vai trilhando com amor!

17. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
S. Oremos: (pausa) Ó Deus, luz de todo ser humano 
que vem a este mundo, iluminai nossos corações com 
o esplendor da vossa graça, para pensarmos sempre o 
que vos agrada e amar-vos de todo o coração. P.C.N.S.
T. Amém.

A. Neste quarto domingo de nossa caminhada 
quaresmal, somos chamados a viver a alegria 
da proximidade da Páscoa. Além disso, o amor 
misericordioso do Pai, que está à nossa espera para 
nos acolher e nos abraçar, deve gerar em nós um 
sentimento de alegria. O Reino de Deus comemora 
a conversão de todos os irmãos! Saiamos desejosos 
de sermos sinais da misericórdia do Pai.  Preparemo-
nos para receber a bênção.

18. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
Tempo da Quaresma (Missal, p.521)
S. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós!
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S. Deus, Pai de misericórdia, conceda a todos vós, 
como concedeu ao filho pródigo, a alegria do 
retorno à casa.
T. Amém!
S. O Senhor Jesus Cristo, modelo de oração e de 
vida, vos guie nesta caminhada quaresmal a uma 
verdadeira conversão.
T. Amém!
S. O Espírito de sabedoria e fortaleza vos sustente 
na luta contra o mal, para poderdes com Cristo 
celebrar a vitória da Páscoa.
T. Amém!
S. Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai, Filho e 
Espírito Santo.
T. Amém!

19. CANTO FINAL
1. É tarefa e missão da Igreja / Boa Nova no amor 

proclamar, / no diálogo com a cultura, / para 
a vida florir, fecundar / o que em redes se vai 
construir / e a pessoa humana formar. / Quando 
o anseio do conhecimento  ultrapassa barreiras, 
fronteiras, / se destaca o ensinamento, / oriundo 
da fé verdadeira, / que nos faz nesta ação 
solidários / para o bem, condição que é certeira.

E quem fala com sabedoria / é Aquele que ensina 
com amor; / sua vida em total maestria / é pra nós 
luz, caminho, vigor.
2. Educar é a atitude sublime / que prepara a vida 

futura, / compreendendo o presente, pensamos: / 
ensinar é proposta segura / para, enfim, destacar-
se a atitude / dos que em Cristo são nova criatura. 
/ O convívio em níveis fraternos / traz em nós 
o sentido discreto: / na harmonia com os seres 
viventes / e no agir o equilíbrio completo, / 
consigamos também aprender / e educar para o 
amor e o afeto.

3. O caminho nos quer convertidos: / mergulhar 
no mistério profundo, / para que em sua Páscoa 
busquemos / compaixão no cuidado com o 
mundo. / Conformados em Cristo seremos / 
aprendizes do dom tão fecundo. / Quando a 
plena mudança atingir / relações tão humanas, 
libertas, / novos rumos em redes seremos / 
gerações solidárias e abertas, / na esperança 
de rostos surgirem / assumindo missões tão 
concretas.

4. E na casa comum que sonhamos, / onde habitam 
cuidado e respeito, / educar é o verbo preciso / a 
cumprir neste chão grandes feitos, / para o mundo 
poder imitar / quem na vida é o Mestre Perfeito. 
/ Pedagogicamente é preciso / escutar, meditar, 
compreender, / para que aprendamos com o Cristo 
/ o caminho da cruz percorrer / e, na escola da sua 
existência, / o Evangelho seguir e viver.
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