
DEUS NOS REÚNE

1. ACOLHIDA

2. INTRODUÇÃO

Anim.: Irmãos e irmãs, celebramos hoje 
o 4.º Domingo da Quaresma, o Domingo 
da Alegria. Alegremo-nos, pois a salvação 
está cada vez mais próxima. Retornemos 
apressadamente para os braços do Pai que 
nos espera ansioso. Contentes, cantemos 
para dar início à nossa celebração.

3. CANTO DE ABERTURA: 121, 122

4. SAUDAÇÃO INICIAL

Dir.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito 
Santo. Amém.

Dir.: A graça do Senhor Jesus Cristo, o 
amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito 
Santo estejam com todos vocês.

TODOS: Bendito seja Deus que nos reuniu 
no amor de Cristo!

5. ATO PENITENCIAL: 189, 190

Dir.: Muitas são as vezes em que, mesmo 
na presença do Senhor, somos inundados 
de inveja, orgulho, soberba e tantas outras 
faltas que nos impedem de adentrar na festa 
do Pai. Aproximemos o nosso coração ao 
coração de Deus apresentando o nosso 
arrependimento sincero. Cantemos.

Dir.: Deus eterno e todo-poderoso no amor 
tenha compaixão dos vossos filhos, perdoe 
os nossos pecados e nos conduza à vida 
eterna. Amém.

6. ORAÇÃO

Oremos (pausa): Ó Deus, por Jesus, nosso 
irmão, vosso povo, pecador, de novo 
se faz vosso amigo, volta a ser povo 
de irmãos. Dai-nos, então, a graça de 
preparar nossa Páscoa com a alma toda 
em festa, com entusiasmo e com fé. Por 
nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 
na unidade do Espírito Santo. Amém.

7. PRIMEIRA LEITURA: Js 5,9a.10-12

8. SALMO RESPONSORIAL: 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 ao 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.
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DEUS FAZ COMUNHÃO

9. SEGUNDA LEITURA: 2Cor 5,17-21

10. CANTO DE ACLAMAÇÃO

Louvor e honra a vós, Senhor Jesus!
Vou levantar-me e vou ao meu pai e lhe 
direi: Meu Pai, eu pequei contra o céu e 
contra ti.

11. EVANGELHO: Lc 15,1-3.11-32

12. PARTILHA DA PALAVRA

13. PROFISSÃO DE FÉ

14. PRECES DA COMUNIDADE

Dir.: Confiantes na misericórdia do Pai e 
confiantes na sua acolhida, apresentemos 
a Ele as nossas preces:

Pai misericordioso, escutai a nossa prece!

Pai de bondade, olhai para a sua Igreja, o 
Santo Padre, o Papa Francisco, o nosso 
arcebispo Dario, os padres e diáconos, 
para que saibam conduzir o seu povo à 
glória da Páscoa. Nós vos pedimos.

Pai de amor, conduzi os nossos governan-
tes, para que saibam ser pastores desta 
imensa nação. Que possam criar políticas 
públicas capazes de proporcionar uma 
vida digna para todos. Nós vos pedimos.

Pai santo, olhai para a nossa comunidade 
e suas necessidades, para que possam 
sempre servi-lo com generosidade e amor. 
Nós vos pedimos.

Concluir com a oração da Campanha da 
Fraternidade 2022

Pai Santo, neste tempo favorável de con-
versão e compromisso, dai-nos a graça 
de sermos educados pela Palavra que 
liberta e salva.
Livrai-nos da influência negativa de uma 
cultura em que a educação não é assu-
mida como ato de amor aos irmãos e de 
esperança no ser humano.

Renovai-nos com a vossa graça para ven-
cermos o medo, o desânimo e o cansaço, 
e ajudai-nos a promover uma educação 
integral, fraterna e solidária.
Fortalecei-nos, para que sejamos corajosos 
na missão de educar para a vida plena em 
família, em comunidades eclesiais missio-
nárias, nas escolas, nas universidades e 
em todos os ambientes.
Ensinai-nos a falar com sabedoria e educar 
com amor!
Permiti que a Virgem Maria, Mãe educadora, 
com a sabedoria dos pequenos e pobres, 
nos ajude a educar e servir em a pedagogia 
do diálogo, da solidariedade e da paz.
Por Jesus, vosso Filho amado, no Espírito, 
Senhor que dá a vida. Amém.

15. PARTILHA DOS DONS: 404, 431

Dir.: Queremos ofertar as realizações de 
nossa comunidade, os gestos de parti-
lha e de solidariedade. A nossa pequena 
colaboração vai servir para atender às 
necessidades da comunidade.

RITO DA COMUNHÃO

16. PAI-NOSSO

Dir.: Guiados pelo Espírito de Jesus e ilu-
minados pela sabedoria de sua Palavra, 
rezemos juntos: Pai nosso...

17. SAUDAÇÃO DA PAZ 

(Omite-se o abraço da paz, conforme orien-
tações dadas pelo Arcebispo Dom Dario 
Campos para a prevenção da covid-19).

(Após o abraço da paz, em silêncio, o Mi-
nistro Extraordinário da Sagrada Comunhão 
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dirige-se à capela onde a Reserva Eucarís-
tica está cuidadosamente depositada no 
sacrário. Abre a porta do sacrário, faz uma 
genuflexão como sinal de adoração. Com 
reverência pega a âmbula que contém a 
Sagrada Reserva Eucarística, leva-a até o 
altar, de onde parte para a distribuição da 
Sagrada Comunhão aos fiéis. Terminada a 
distribuição, leva a Sagrada Reserva até 
o sacrário.)

18. COMUNHÃO: 593, 600

19. RITO DE LOUVOR: 831 (CD 18), 844

(O dirigente motiva a comunidade a expres-
sar os seus louvores e, depois, canta-se 
um salmo ou canto bíblico.)

20. ORAÇÃO

Oremos (pausa): Ó Deus, vós sois a luz 
do mundo que ilumina e enche de santa 
alegria o coração das pessoas. Nunca 
falte em nossa vida a vossa divina luz, 
que faz pensar o que é bom e nos leva 
a vós. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

21. NOTÍCIAS E AVISOS

22. BÊNÇÃO E DESPEDIDA

Dir.: Deus, pai de misericórdia, conceda a 
todos nós, como concedeu ao filho pródigo, 
a alegria do retorno a casa.

TODOS: Amém!

Dir.: O Senhor Jesus Cristo, modelo de 
oração e de vida, nos guie nesta caminhada 
quaresmal a uma verdadeira conversão.

DEUS NOS ENVIA

ORIENTAÇÕES

w O Hino da Campanha da Fraterni-
dade não cumpre as exigências 
e as finalidades de um canto de 
abertura para a Celebração da Eu-
caristia ou da Palavra. Portanto, 
pode-se usá-lo como “Canto do 
Envio” (canto final) ou até mesmo 
após a homilia, em que, a cada 
domingo, se canta uma estrofe 
e refrão, reforçando o sentido da 
Campanha da Fraternidade que foi 
apresentado na homilia.

w RITO DO FORTALECIMENTO DOS 
CATECÚMENOS (Onde houver Ba-
tismo na noite pascal – Segundo 
Escrutínio – Orientações no RICA 
ou guia de celebrações DIA DO 
SENHOR).

TODOS: Amém.

Dir.: O espírito de sabedoria e fortaleza nos 
sustente na luta contra o mal, para poderdes 
com Cristo, celebrar a vitória da Páscoa.
Ass: Amém.

Dir.: Abençoe-nos Deus todo-poderoso, 
Pai e Filho e Espírito Santo.

TODOS: Amém.

Dir.: Em nome do Senhor, vamos em paz 
e o Senhor nos acompanhe!

TODOS: Graças a Deus!

23. CANTO DE ENVIO: Hino da CF-2022



  

A liturgia de hoje convida-nos à 
descoberta do Deus do amor, empe-
nhado em conduzir-nos a uma vida de 
comunhão com Ele.

O Evangelho apresenta-nos o 
Deus/Pai que ama de forma gratuita, 
com um amor fiel e eterno, apesar 
das escolhas erradas e da irrespon-
sabilidade do filho rebelde. E esse 
amor lá está, sempre à espera, 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 

4.º Domingo
da Quaresma

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 ma-
nifesta o homem Novo.

A primeira leitura, a propósito da 
circuncisão dos israelitas, convida-nos 
à conversão, princípio de vida nova na 
terra da felicidade, da liberdade e da 
paz. Essa vida nova do homem reno-
vado é um dom do Deus que nos ama 
e que nos convoca para a felicidade.

https://www.dehonianos.org/
portal/04o-domingo-da-quaresma-ano-c0/
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