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ANO 43 | C | ROXO

4º DOMINGO DA
QUARESMA

RITOS INICIAIS
1 CANTO DE ABERTURA
Alegra-te, Jerusalém, e quem no
mundo te quer bem; / se junte alegre para a festa, quem só curtia a
tristeza. / Contentes com satisfação, transbordem de consolação!
1. Que alegria quando ouvi que me
disseram: / “Vamos à casa do Senhor!” / - E agora nossos pés já se
detêm, / Jerusalém em tuas portas.
2. Jerusalém, cidade bem edificada / num conjunto harmonioso; / Para lá sobem as tribos de Israel, /
as tribos do Senhor.
3. Para louvar segundo a lei de Israel, / o nome do Senhor. / - A sede
da justiça lá está / e o trono de Davi.
4. Roguem que viva em paz, Jerusalém, / e em segurança os que te
amam! / - Que a paz habite dentro
de teus muros; / tranquilidade em
teus palácios!
5. Por amor a meus irmãos e meus
amigos, / peço: “A paz esteja em ti!”
/ - Pelo amor que tenho à casa do
Senhor, / eu te desejo todo o bem!

2 SAUDAÇÃO
P. Em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo.
T. Amém.
P. O Deus da esperança, que nos
cumula de toda alegria e paz em
nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco.
T. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
P. (ou Anim.) Aproxima-se a festa da Páscoa, e a Igreja, a Nova
Jerusalém, é convidada a reunir
seus filhos na alegria, pela abundância das consolações que a
Páscoa nos traz! O nosso caminho de conversão iniciado no Batismo encontra-se com o abraço
misericordioso do Pai, que nos
aceita arrependidos e nos oferece
seu perdão e seu amor. Por essa
graça, nós nos unimos em júbilo
antecipado para render graças a
Deus por seu amor que nos perdoa e nos salva.
3 ATO PENITENCIAL
P. Irmãos e irmãs, em Jesus Cristo,
o Justo, que intercede por nós e
nos reconcilia com o Pai, abramos
o nosso espírito ao arrependimento para sermos menos indignos de
aproximar-nos da mesa do Senhor.
(Silêncio)
P. Senhor, que nos mandastes perdoar-nos mutuamente antes de nos
aproximar do vosso altar, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
P. Cristo, que na cruz destes o perdão aos pecadores, tende piedade
de nós.
T. Cristo, tende piedade de nós.
P. Senhor, que confiastes à vossa
Igreja o ministério da reconciliação,
tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus todo-poderoso tenha com-

paixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
T. Amém.
4 ORAÇÃO
P. Oremos (silêncio): 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. Por N.S.J.C.
T. Amém.

LITURGIA DA PALAVRA
Anim. O Senhor nos convida agora
à Mesa da Palavra. Dela, recebemos o alimento que nos dá força em
nosso caminho de conversão e nos
sustenta na certeza de que Deus nos
ama e perdoa.
5 PRIMEIRA LEITURA(Js 5,9a.10-12)
Leitura do Livro de Josué. Naqueles
dias, 9o Senhor disse a Josué: “Hoje
tirei de cima de vós o opróbrio do
Egito”. 10Os israelitas ficaram acampados em Guilgal e celebraram a
Páscoa no dia catorze do mês, à
tarde, na planície de Jericó. 11No
dia seguinte à Páscoa comeram dos
produtos da terra, pães sem fermento e grãos tostados nesse mesmo dia. 12O 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

33(34)

Provai e vede quão suave é o Senhor!
1. 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!
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2. 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.
3. 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: 17Se alguém está em Cristo, é uma criatura
nova. O mundo velho desapareceu.
Tudo agora é novo. 18E tudo vem de
Deus, que, por Cristo, nos reconciliou consigo e nos confiou o ministério da reconciliação. 19Com efeito,
em Cristo, Deus reconciliou o mundo consigo, não imputando aos homens as suas faltas e colocando em
nós a palavra da reconciliação. 20Somos, 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. 21Aquele 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
Jesus Cristo, sois bendito, o Ungido
de Deus Pai!
Vou levantar-me e vou a meu pai e
lhe direi: Meu Pai, eu pequei contra
o céu e contra ti.
9 EVANGELHO

(Lc 15, 1-3.11-32)

P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas.
T. Glória a vós, Senhor.
P. Naquele tempo, 1os publicanos
e pecadores aproximavam-se de
Jesus para o escutar. 2Os fariseus,
porém, e os mestres da Lei criticavam Jesus. “Este homem acolhe os
pecadores e faz refeição com eles”.
3
Então Jesus contou-lhes esta parábola: 11“Um homem tinha dois
filhos. 12O filho mais novo disse ao
pai: ‘Pai, dá-me a parte da herança que me cabe’. E o pai dividiu
os bens entre eles. 13Poucos dias
depois, o filho mais novo juntou o
que era seu e partiu para um lugar
distante. E ali esbanjou tudo numa
vida desenfreada. 14Quando tinha
gasto tudo o que possuía, houve
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uma grande fome naquela região, e
ele começou a passar necessidade.
15
Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para
seu campo cuidar dos porcos. 16O
rapaz queria matar a fome com a
comida que os porcos comiam, mas
nem isto lhe davam. 17Então caiu
em si e disse: ‘Quantos empregados
do meu pai têm pão com fartura, e
eu aqui, morrendo de fome. 18Vou-me embora, vou voltar para meu
pai e dizer-lhe: ‘Pai, pequei contra
Deus e contra ti; 19já não mereço ser
chamado teu filho. Trata-me como
a um dos teus empregados’. 20Então 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. 21O filho, então,
lhe disse: ‘Pai, pequei contra Deus
e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho’. 22Mas o pai disse
aos empregados: 23’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. 24Porque este meu
filho estava morto e tornou a viver;
estava perdido e foi encontrado’. E
começaram a festa. 25O filho mais
velho estava no campo. Ao voltar,
já perto de casa, ouviu música e
barulho de dança. 26Então chamou
um dos criados e perguntou o que
estava acontecendo. 27O criado respondeu: ‘É teu irmão que voltou.
Teu pai matou o novilho gordo, porque o recuperou com saúde’. 28Mas
ele ficou com raiva e não queria
entrar. O pai, saindo, insistia com
ele. 29Ele, 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. 30Quando chegou esse teu
filho, que esbanjou teus bens com
prostitutas, matas para ele o novilho cevado’. 31Então o pai lhe disse:
‘Filho, tu estás sempre comigo, e
tudo o que é meu é teu. 32Mas 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 HOMILIA
11 PROFISSÃO DE FÉ
Creio em Deus Pai todo-poderoso / Criador do céu e da terra, /
e em Jesus Cristo seu único Filho,
nosso Senhor, / que foi concebi-

do pelo poder do Espírito Santo; /
nasceu da Virgem Maria;/ padeceu
sob Pôncio Pilatos, / foi crucificado, morto e sepultado. / Desceu à
mansão dos mortos; /ressuscitou
ao terceiro dia, / subiu aos céus; /
está sentado à direita de Deus Pai
todo-poderoso, / donde há de vir a
julgar os vivos e os mortos. / Creio
no Espírito Santo; / na Santa Igreja
Católica; / na comunhão dos santos; / na remissão dos pecados; /
na ressurreição da carne; / na vida
eterna. Amém.
12 ORAÇÃO DOS FIÉIS
P. Irmãos e irmãs, elevemos nossos
pedidos a Deus Pai, que com sua
misericórdia nos abraça e nos perdoa. Supliquemos juntos:
T. Reconduzi-nos para junto de
Vós, Senhor.
1. Senhor, em Cristo, Vosso Filho,
nos tornamos criaturas novas; dai-nos neste segundo ano de nosso
Sínodo, a graça de estarmos sempre
em contínua renovação.
2. Senhor, em Cristo, somos reconciliados convosco; que cresça em
nós o desejo de reconciliação a
fim de que testemunhemos vosso
amor.
3. Senhor, pecamos contra Vós. Que
este caminho quaresmal vivido na
penitência nos faça experimentar a
alegria do reencontro convosco.
4. Senhor, que aqueles que se preparam para serem iniciados na fé
encontrem em Vosso Filho a luz
para iluminar sua vida como cristãos.
(Intenções da comunidade)
P. Encerremos rezando a oração da
Campanha da Fraternidade:
T. Pai misericordioso e compassivo,
/ que governais o mundo com justiça e amor, / dai-nos um coração
sábio para reconhecer a presença
do vosso Reino entre nós./ Em sua
grande misericórdia, Jesus, / o Filho amado, habitando entre nós /
testemunhou o vosso infinito amor
/e anunciou o Evangelho da fraternidade e da paz. / Seu exemplo
nos ensine / a acolher os pobres e
marginalizados, / nossos irmãos e
irmãs, / com políticas públicas justas, / e sejamos construtores de
uma sociedade humana e solidária. / O divino Espírito acenda em
nossa Igreja / a caridade sincera e
o amor fraterno; / a honestidade e
o direito resplandeçam em nossa
sociedade / e sejamos verdadeiros
cidadãos do “novo céu e da nova
terra”. / Amém.

13 APRESENTAÇÃO DAS
OFERENDAS
1. Nossos dons apresentamos / em
memória do Cordeiro; / revivemos
os seus passos; / somos povo caminheiro!
Eis que o novo nascimento / da humana criatura. / É sinal da Páscoa
nova: / Nesta mesa já fulgura!
2. É feliz quem persevera / na justiça e na verdade, / espalhando o
bom perfume / e o frescor da caridade!
3.Nossa terra – grande ventre! – / É
o lugar da esperança; / Somos todos
cultivados / no jardim da Aliança!
14 ORAÇÃO SOBRE AS
OFERENDAS
P. Ó Deus, concedei-nos venerar
com fé e oferecer pela redenção do
mundo os dons que nos salvam e
que vos apresentamos com alegria.
Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

EUCARÍSTICA III
15 ORAÇÃO(Pref.
da Quaresma, II, MR 415p.)
P. Na verdade, é justo e necessário,
é nosso dever e salvação dar-vos
graças, sempre e em todo lugar,
Senhor, Pai santo, Deus eterno e
todo-poderoso, por Cristo, Senhor
nosso. Para renovar, na santidade,
o coração dos vossos filhos e filhas,
instituístes este tempo de graça e
salvação. Libertando-nos do egoísmo e das outras paixões desordenadas, superamos o apego às coisas
da terra. E, enquanto esperamos
a plenitude eterna, proclamamos
vossa glória, cantando (dizendo) a
uma só voz:
T. Santo, Santo, Santo...
CP. Na verdade, vós sois santo, ó
Deus do universo, e tudo o que
criastes proclama o vosso louvor,
porque, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do
Espírito Santo, dais vida e santidade
a todas as coisas e não cessais de
reunir o vosso povo, para que vos
ofereça em toda parte, do nascer ao
pôr-do-sol, um sacrifício perfeito.
T. Santificai e reuni o vosso povo!
CC. Por isso, nós vos suplicamos:
santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para
serem consagradas, a fim de que
se tornem o Corpo e † o Sangue de
Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor
nosso, que nos mandou celebrar
este mistério.

T. Santificai nossa oferenda, ó Senhor!
Na noite em que ia ser entregue, ele
tomou o pão, deu graças, e o partiu
e deu a seus discípulos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O
MEU CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE
POR VÓS.
Do mesmo modo, ao fim da ceia,
ele tomou o cálice em suas mãos,
deu graças novamente, e 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.
Eis o mistério da fé!
T. Anunciamos, Senhor, a vossa
morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus!
CC. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão
que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu,
e enquanto esperamos a sua nova
vinda, nós vos oferecemos em ação
de graças este sacrifício de vida e
santidade.
T. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
Olhai com bondade a oferenda da
vossa Igreja, reconhecei o sacrifício
que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o
Corpo e o Sangue do vosso Filho,
sejamos repletos do Espírito Santo
e nos tornemos em Cristo um só
corpo e um só espírito.
T. Fazei de nós um só corpo e um
só espírito!
1C. Que ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida
eterna com os vossos santos: a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José,
seu esposo, os vossos Apóstolos e
Mártires, São Paulo, patrono da
nossa Arquidiocese, e todos os santos, que não cessam de interceder
por nós na vossa presença.
T. Fazei de nós uma perfeita oferenda!
2C. E agora, nós vos suplicamos,
ó Pai, que este sacrifício da nossa
reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai
na fé e na caridade a vossa Igreja,
enquanto caminha neste mundo:
o vosso servo o Papa Francisco, o
nosso bispo Odilo, com os Bispos
do mundo inteiro, o clero e todo o
povo que conquistastes.
T. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa
Igreja!
Atendei às preces da vossa família,

que está aqui, na vossa presença.
Reuni em vós, Pai de misericórdia,
todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro.
T. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos
filhos!
3C. Acolhei com bondade no vosso
reino os nossos irmãos e irmãs que
partiram desta vida e todos os que
morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós
saciar-nos eternamente da vossa
glória, por Cristo, Senhor nosso.
T. A todos saciai com vossa glória!
Por ele dais ao mundo todo bem e
toda graça.
CP ou CC. Por Cristo, ...
T. Amém.
16 RITO DA COMUNHÃO
17 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!:/ (bis)
1. Feliz o homem cuja falta é perdoada, / que foi no sangue do Senhor
purificada!
2. Feliz o homem que caminha na
verdade, / em cuja alma não há
mais duplicidade!
3. Feliz o povo que confessa o seu
pecado, / porque será pelo Senhor
purificado!
4. Feliz quem deixa se instruir pelo
Senhor / e seus caminhos vai trilhando com amor!
5. Feliz aquele que confia em seu
nome: / seu coração não sentirá,
jamais, a fome!
6. Quem se confia ao Senhor, sinceramente, / é envolvido pela graça,
inteiramente!
7. Felizes todos os de reto coração!
/ Louvai a Deus, porque ele é graça
e compaixão!
8. Misericórdia e bondade é o Senhor! / Povo remido, cantai hoje
seu louvor!
18 ORAÇÃO APÓS A
COMUNHÃO
P. Oremos (silêncio): Ó Deus, tendo
recebido o penhor do vosso mistério celeste, e já saciados na terra
com o pão do céu, nós vos pedimos
a graça de manifestar em nossa vida
o que o sacramento realizou em
nós. Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.
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19 ORAÇÃO PELO SÍNODO
ARQUIDIOCESANO
T. Divino Espírito Santo, vós sois a
alma da Igreja / e renovais a face
da terra. / Vinde em nosso auxílio
/ na realização do primeiro Sínodo arquidiocesano de São Paulo.
/ Renovai em nós a fé, a esperança e a caridade; / animai-nos com
um vivo ardor missionário / para
o testemunho do Evangelho nesta
Cidade imensa. / Seguindo o exemplo de Maria, Mãe da Igreja, / do
apóstolo São Paulo, Patrono de
nossa Arquidiocese, / de São José
de Anchieta, Santa Paulina e Santo
Antônio de Santana Galvão, / dos
bem-aventurados Padre Mariano e
Madre Assunta / e dos santos Padroeiros de nossas Comunidades,
/ sejamos também nós ardorosos
discípulos-missionários de Jesus
Cristo / para que, nele, todos tenham vida em abundância. / Divino Espírito Santo, iluminai-nos.
Amém!

RITOS FINAIS
20 BENÇÃO FINAL
P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. Deus, Pai de misericórdia, conceda a todos vós, como concedeu ao
filho pródigo, a alegria do retorno à
casa.
T. Amém.
P. O Senhor Jesus Cristo, modelo
de oração e de vida, vos guie nesta
caminhada quaresmal a uma verdadeira conversão.
T. Amém.
P. O Espírito de sabedoria e fortaleza vos sustente na luta contra o mal,
para poderdes com Cristo celebrar
a vitória da Páscoa.
T. Amém.
P. Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai e Filho † e Espírito Santo.
T. Amém.
21 HINO DA CF 2019
1. “Eis que o Senhor fez conhecer a
salvação / e revelou sua justiça às

nações”. / Que, neste tempo quaresmal, nossa oração / Transforme
a vida, nossos atos e ações.
Pelo direito e a Justiça libertados,
/ Povos, nações de tantas raças e
culturas. / Por tua graça, ó Senhor,
ressuscitados, / Somos em Cristo,
hoje, novas criaturas.
2. Foi no deserto que Jesus nos ensinou / A superar toda ganância e
tentação. / Arrependei-vos, eis que
o tempo já chegou. / tempo de Paz,

Justiça e reconciliação.
3. Em Jesus Cristo uma nova aliança
/ Quis o Senhor com o seu povo instaurar. / Um novo reino de justiça e
esperança, / fraternidade, onde todos têm lugar.
4. Ser um profeta na atual sociedade, / Da ação política, com fé, participar / é o dom de Deus que faz, do
amor, fraternidade, / e bem comum
faz bem de todos se tornar!

QUANDO CHEGOU A HORA...
Boa parte daquilo que acontece
em nossos dias, acontece com
horas marcadas e compromissos
previstos. Na realidade fazemos
a previsão e o agendamento de
muitas coisas. Tudo isso nos dá a
ideia de que controlamos o tempo e os acontecimentos, e aquilo
que foge ao nosso controle nos
deixa um pouco perdidos e até
desorientados, sem rumo. A necessidade de controlar e de compreender tudo que está à nossa
volta muitas vezes nos impede de
agir mais espontaneamente, e de
perceber a maravilhosa e misteriosa presença de Deus em todos
os acontecimentos.
A História da Salvação não é um
acontecimento sem rumo, marcado pelo acaso. Tudo o que
aconteceu desde o princípio da
criação está em harmonia com
a vontade de Deus. Mas foi na
plenitude dos tempos que Deus
enviou seu Filho para levar toda a
história humana à sua conclusão,
revelando o seu amor incondicional pelo homem, que é a plenitude da criação. Porém, a forma
misteriosa como Deus age na história foge à nossa compreensão
e por vezes nos leva a discordar
ou mesmo a duvidar da sua presença nos acontecimentos. Como
é possível encontrar Deus na dor,
no sofrimento e na cruz? Como a
cruz pode fazer parte da História
da Salvação?

Mas quando chegou a hora, Jesus
subiu a Jerusalém e foi lá para testemunhar definitivamente que o
amor e a misericórdia do Pai não
conhecem limite. A cruz não foi o
resultado de um processo injusto
ou de uma perseguição política,
mas foi também consequência de
manobras ideológicas de um grupo. A cruz foi um ato salvífico de
Deus, que veio para resgatar todos os que caminhavam na sombra da morte, e que pelo pecado
foram feitos escravos dos vícios e
da idolatria. Jesus afirmou a misericórdia do Pai quando se sentou
com os pecadores públicos, quando curou os cegos e os surdos ou
quando tocou os leprosos, e isso
foi confirmando na cruz.
Exatamente porque Jesus assumiu a natureza humana e foi solidário com o nosso sofrimento,
é que somos chamados à solidariedade com os outros membros
do corpo de Cristo que é a Igreja.
Todos os anos a Igreja promove a
Coleta Nacional da Solidariedade,
no domingo de Ramos, como sinal da vivência quaresmal. Por
esse gesto partilhamos os dons
que temos, para que sejam usados na edificação do Reino. “Um
Reino vindouro, visibilizado nas
obras de misericórdia”. (Texto
base – CF2019). Vamos promover
a justiça, praticado a solidariedade.
Dom Devair Araújo da Fonseca
Bispo Auxiliar de SãoPaulo

POVO DE DEUS EM SÃO PAULO
- SEMANÁRIO LITÚRGICO Publicação da Mitra Arquidiocesana de São Paulo
Av. Higienópolis, 890 - São Paulo - SP - 01238-000
TEL: 3660-3700
Redator: Pe. Luiz Eduardo Pinheiro Baronto | Administração: Maria das Graças (Cássia) | Assinaturas: Ariane r.3724
| Diagramação: Fábio Lopes | Ilustração de cabeçalho:
Cláudio Pastro | Ilustrador: Guto Godoy | povodedeus@
arquidiocesedesaopaulo.org.br | Site: www.arquisp.org.
br | Impressão: Paulus Gráfica - 90.000 por celebração

4

Atenção! As partituras dos cantos estão disponíveis em nosso portal: www.arquisp.org.br/liturgia/folheto-povo-de-deus

