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RITOS INICIAIS

CANTO DE ABERTURA
(L.: Is. 66, 10-14ª | M.: Pe. José Weber, SVD)

1
Alegrai-vos, com Sião, Povo de 
Deus, e exultai por sua causa. / Po-
dereis alimentar-vos com fartura 
nas riquezas de sua glória! 
1. Pois assim fala o Senhor: / "Vou 
fazer correr a paz / para ela como 
um rio, / e as riquezas das nações”. 
2. Como a mãe consola o filho, / em 
Sião, vou consolar‑vos; / sereis ao 
colo carregados / e afagados com 
carícias. 
3. Tudo isso vós vereis, / e os vossos 
corações / de alegria pulsarão, / to‑
marão novo vigor.

II.
(L.: GR e Sl 122 | M.: Pe. Joseph Gelineau, SJ)

Rejubilai-vos, Jerusalém! / Vós que 
a amais, / vinde, acorrei de alegria 
e exultai!
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 Isra‑
el, * o nome do Senhor. / A sede da 
justiça lá está * e o trono de Davi.

SAUDAÇÃO2
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 San‑
to, esteja convosco.
T. Bendito seja Deus que nos reuniu 
no amor de Cristo.

P. (ou Anim.) Aproxima-se a fes-
ta da Páscoa, e a Igreja,  a Nova 
Jerusalém, é convidada a reunir 
seus filhos na alegria, pela abun-
dância das consolações que a 
Páscoa nos traz! O nosso cami-
nho de conversão iniciado no Ba-
tismo 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 per-
doa e nos salva.

ATO PENITENCIAL3
P. Irmãos e irmãs, em Jesus Cristo, o 
Justo, que intercede por nós e nos 
reconcilia com o Pai, abramos o nos‑
so espírito ao arrependimento para 
sermos menos indignos de aproxi‑
mar‑nos da mesa do Senhor.

(Silêncio)
P. Senhor, que nos mandastes per‑
doar‑nos mutuamente antes de nos 
aproximar do vosso altar, tende pie‑
dade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
P. Cristo, que na cruz destes o per‑
dão 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 pe‑
cados e nos conduza à vida eterna.
T. Amém.

ORAÇÃO4
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 exul‑
tando de fé. Por nosso Senhor Jesus 
Cristo vosso Filho, na unidade do Es‑
pirito Santo.
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 susten-
ta na certeza de que Deus nos ama 
e perdoa.

PRIMEIRA LEITURA
(Js 5,9a.10‑12)5

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 acam‑
pados em Guilgal e celebraram a 
Páscoa no dia catorze do mês, à tar‑
de, na planície de Jericó. 11No dia 
seguinte à Páscoa comeram dos pro‑
dutos 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.

SALMO                      33(34)6
Provai e vede quão suave é o Se-
nhor!
1. Bendirei o Senhor Deus em todo 
o tempo, * seu louvor estará sem‑
pre em minha boca. / Minha alma 
se gloria no Senhor; * que ouçam os 
humildes e se alegrem!
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.
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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.

SEGUNDA LEITURA
(2Cor 5, 17-21)

7
Leitura da Segunda Carta de São 
Paulo aos Coríntios. Irmãos: 17Se al‑
guém está em Cristo, é uma criatura 
nova. O mundo velho desapareceu. 
Tudo agora é novo. 18E tudo vem de 
Deus, que, por Cristo, nos reconci‑
liou consigo e nos confiou o minis‑
tério da reconciliação. 19Com efeito, 
em Cristo, Deus reconciliou o mun‑
do consigo, não imputando aos ho‑
mens as suas faltas e colocando em 
nós a palavra da reconciliação. 20So‑
mos, 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 come‑
teu nenhum pecado, Deus o fez pe‑
cado por nós, para que nele nós nos 
tornemos justiça de Deus. - Palavra 
do Senhor.
T. Graças a Deus.

ACLAMAÇÃO8
[L.: Lc 15,18 | M.: Pe. José Weber, SVD]

Louvor e honra a vós, Senhor, a vós, 
Senhor Jesus.
Vou levantar‑me e vou a meu pai e 
lhe direi: / Meu Pai, eu pequei con‑
tra o céu e contra ti.

EVANGELHO
(Lc 15, 1-3.11-32)9

P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. Proclamação do Evangelho de Je‑
sus 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”. 3Então 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 esban‑
jou tudo numa vida desenfreada. 
14Quando tinha gasto tudo o que 
possuía, houve uma grande fome 
naquela região, e ele começou a 
passar necessidade. 15Então 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 em‑
pregados’. 20Então ele partiu e vol‑
tou para seu pai. Quando ainda es‑
tava 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 me‑
reço ser chamado teu filho’. 22Mas o 
pai disse aos empregados: 23’Trazei 
depressa a melhor túnica para ves‑
tir 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 encontra‑
do’. E começaram a festa. 25O filho 
mais velho estava no campo. Ao vol‑
tar, já perto de casa, ouviu música e 
barulho de dança. 26Então chamou 
um dos criados e perguntou o que 
estava acontecendo. 27O criado res‑
pondeu: ‘É teu irmão que voltou. 
Teu pai matou o novilho gordo, por‑
que o recuperou com saúde’. 28Mas 
ele ficou com raiva e não queria en‑
trar. O pai, saindo, insistia com ele. 
29Ele, porém, respondeu ao pai: ‘Eu 
trabalho para ti há tantos anos, ja‑
mais 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 es‑
tás 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; esta‑
va perdido, e foi encontrado’”. ‑ Pa‑
lavra da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

HOMILIA10

PROFISSÃO DE FÉ11
Creio em Deus Pai todo‑poderoso /  
Criador do céu e da terra, / e em 
Jesus Cristo seu único Filho, nosso 
Senhor, / que foi concebido pelo 
poder do Espírito Santo; /nasceu da 
Virgem Maria;/ padeceu sob Pôncio 
Pilatos, / foi crucificado, morto e se‑
pultado. / Desceu à mansão dos mor-
tos; /ressuscitou ao terceiro dia, /  
subiu aos céus; / está sentado à di‑
reita 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 comu‑
nhão dos santos; / na remissão dos 
pecados; / na ressurreição da carne; /  
na vida eterna. Amém.

ORAÇÃO DOS FIÉIS12
P. Irmãos e irmãs, elevemos nossos 
pedidos a Deus Pai, que com sua mi‑
sericórdia 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 a graça de estarmos sempre em 
contínua renovação.
2. Senhor, em Cristo, somos reconci‑
liados 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 pre‑
param para serem iniciados na fé 
encontrem em Vosso Filho a luz para 
iluminar sua vida como cristãos.

(Intenções da comunidade)
P. Concluamos rezando a oração da 
Campanha da Fraternidade: 
T. Pai Santo, / neste tempo favorá-
vel de conversão e compromisso, /  
dai-nos a graça de sermos edu-
cados / pela Palavra que liberta 
e salva. / Livrai-nos da influência 
negativa / de uma cultura em que 
a educação / não é assumida como 
ato de amor aos irmãos / e de espe-
rança no ser humano. / Renovai-nos 
com a vossa graça / para vencermos 
o medo, / o desânimo e o cansaço, /  
e ajudai-nos a promover uma educa-
ção 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 universi-
dades / e em todos os ambientes. / 
Ensinai-nos a falar com sabedoria / 
e educar com amor! / Fazei com que 
a Virgem Maria, / Mãe educadora, / 
com a sabedoria dos pequenos e po-
bres, / nos ajude a educar e servir /  
com a pedagogia do diálogo, / da 
solidariedade e da paz. / Por Jesus, 
vosso Filho amado, / no Espírito, / 
Senhor que dá a vida. / Amém.

(L.: Frei José Moacyr Cadenassi, OFMCap |  
M.: Pe. Ney Brasil)

APRESENTAÇÃO DAS 
OFERENDAS

13

1. Bendito és Tu, ó Deus criador, / 
revestes o mundo da mais fina flor. / 
Restauras o fraco que a ti se confia / 
e junto aos irmãos, em paz, o envias.
Ó, Deus do universo, és Pai e Senhor,  /  
por tua bondade recebe o louvor!
2. Bendito és Tu, ó Deus Criador, /  
por quem aprendeu o gesto de amor. /  
Colher a fartura e ter a beleza / de 
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ser a partilha dos frutos na mesa!
3. Bendito és Tu, ó Deus criador, /  
fecundas a terra com vida e amor! /  
A quem aguardava um canto de festa, /  
a mesa promete eterna seresta!

ORAÇÃO SOBRE AS 
OFERENDAS

14

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.

ORAÇÃO EUCARÍSTICA III
(Pref. da Quaresma, II,  MR 415p.)

15
P. Na verdade, é justo e necessário, é 
nosso dever e salvação dar‑vos gra‑
ças, sempre e em todo lugar, Senhor, 
Pai santo, Deus eterno e todo‑pode‑
roso, por Cristo, Senhor nosso. Para 
renovar, na santidade, o coração 
dos vossos filhos e filhas, instituís‑
tes este tempo de graça e salvação. 
Libertando‑nos do egoísmo  e das 
outras paixões desordenadas, su‑
peramos 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 Espí‑
rito Santo, dais vida e santidade a to‑
das 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 ofe‑
rendas que vos apresentamos para 
serem consagradas, a fim de que se 
tornem o Corpo e † o Sangue de Je‑
sus Cristo, vosso Filho e Senhor nos‑
so, que nos mandou celebrar este 
mistério.
T. Santificai nossa oferenda, ó Se-
nhor!
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 SAN-
GUE DA NOVA E ETERNA ALIANÇA, 
QUE SERÁ DERRAMADO POR VÓS E 
POR TODOS PARA REMISSÃO DOS 
PECADOS. FAZEI ISTO EM MEMÓ-
RIA DE MIM.

Eis o mistério da fé!
T. Anunciamos, Senhor, a vossa 
morte e proclamamos a vossa res-
surreição. Vinde, Senhor Jesus!
CC. Celebrando agora, ó Pai, a me‑
mória do vosso Filho, da sua paixão 
que nos salva, da sua gloriosa res‑
surreição 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 con‑
cedei que, alimentando‑nos com 
o Corpo e o Sangue do vosso Filho, 
sejamos repletos do Espírito Santo e 
nos tornemos em Cristo um só cor‑
po e um só espírito.
T. Fazei de nós um só corpo e um só 
espírito!
1C. Que ele faça de nós uma oferen‑
da perfeita para alcançarmos a vida 
eterna com os vossos santos: a Vir‑
gem Maria, Mãe de Deus, São José, 
seu esposo, os vossos Apóstolos e 
Mártires, São Paulo, patrono da nos‑
sa Arquidiocese, e todos os santos, 
que não cessam de interceder por 
nós na vossa presença.
T. Fazei de nós uma perfeita ofe-
renda!
2C. E agora, nós vos suplicamos, 
ó Pai, que este sacrifício da nossa 
reconciliação estenda a paz e a sal‑
vação 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 Igre-
ja!
Atendei às preces da vossa família, 
que está aqui, na vossa presença. 
Reuni em vós, Pai de misericórdia, 
todos os vossos filhos e filhas disper‑
sos pelo mundo inteiro.
T. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos fi-
lhos!
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 sa‑
ciar‑nos eternamente da vossa gló‑
ria, 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, com Cristo, em 
Cristo, a vós, Deus Pai todo‑pode‑
roso, na unidade do Espírito Santo, 
toda a honra e toda a glória, agora e 
para sempre.
T. Amém.

RITO DA COMUNHÃO16

CANTO DE COMUNHÃO
(L.: Frei Zilmar Augusto | M.: Miguel Philippi)

1717
Vamos, então, celebrar um banque-
te! / Venham comigo o perdão fes-
tejar! / Pois, o meu filho que errou 
pela estrada, / arrependido voltou 
ao seu lar.
1. Foi com bondade e como prome‑
tera, / Senhor, que me acolhestes 
pecador. / Sabedoria, retidão, bom 
senso, / dai‑me, pois tenho fé em 
vosso amor.
2. Longe de ti, Senhor, eu me perde‑
ra, / mas retornei e sigo fielmente. / 
Porque és bom e só bondade fazes, / 
tua vontade cumprirei contente.
3. Os orgulhosos juntos me atacam, /  
mas sou fiel a ti de coração! / Seus 
corações são frios como pedra, / em 
ti encontro minha salvação.
4. Ser humilhado foi bom para mim, /  
pois aprendi em meio à vileza! /  
Pra mim o amor que sai de tua boca, /  
vale bem mais do que qualquer ri‑
queza.

II.
[Lc 15,32 e Sl 70 | M.: Pe. José Weber, SVD] 

É necessário festejar e alegrar-nos, /  
pois teu irmão estava morto e re-
viveu; perdido estava e de novo foi 
achado.
1. Eu procuro meu refúgio em vós, 
Senhor: * que eu não seja envergo‑
nhado para sempre! / Porque sois 
justo, defendei‑me e libertai‑me! * 
Escutai a minha voz, vinde salvar‑me!
2. Sede uma rocha protetora para 
mim, * um abrigo bem seguro que 
me salve! / Porque sois a minha for‑
ça e meu amparo, * o meu refúgio e 
proteção e segurança! 
3. Eu porém, sempre em vós confia‑
rei, * sempre mais aumentarei vosso 
louvor! / Minha boca anunciará to‑
dos os dias * vossa justiça e vossas 
graças incontáveis.
4. Cantarei vossos portentos, ó Se‑
nhor, * lembrarei vossa justiça sem 
igual! / Vós me ensinastes desde a 
minha juventude, * e até hoje canto 
as vossas maravilhas.

ORAÇÃO APÓS A 
COMUNHÃO

18

P. Oremos: (silêncio) 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 cora‑
ção ‑ Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.



4 PB

ORAÇÃO PELO SÍNODO 
ARQUIDIOCESANO

19

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. / Re-
novai em nós a fé, a esperança e a 
caridade; / animai-nos com um vivo 
ardor missionário / para o teste-
munho do Evangelho nesta Cidade 
imensa. / Seguindo o exemplo de 
Maria, Mãe da Igreja, / do apóstolo 
São Paulo, Patrono de nossa Arqui-
diocese, / de São José de Anchieta, 
Santa Paulina e Santo Antônio de 
Santana Galvão, / dos bem-aven-
turados 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

BENÇÃO FINAL20

HINO DA CF-202221
(L.: Eurivaldo Silva Ferreira | M.: Miguel Philippi)

1A. É tarefa e missão da Igreja / Boa 
nova no amor proclamar, / no diálo‑
go com a cultura / Para a vida florir, 
fecundar. / O que em redes se vai 
construir /e a pessoa humana for‑
mar. 
1B. Quando o anseio do conheci‑
mento / ultrapassa barreiras, fron‑
teiras, / 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.
2A. Educar é atitude sublime / que 
prepara a vida futura. / Compreen‑
dendo o presente, pensamos: / Ensi‑
nar é proposta segura / para, enfim, 
destacar-se a atitude / dos que em 
Cristo são nova criatura.
2B. 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.

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

A RECONCILIAÇÃO É UMA ESTRADA DE MISERICÓRDIA
O tema central da liturgia de hoje 
é a reconciliação. O povo de Israel 
entra na terra prometida e, exul‑
tante, celebra a primeira Páscoa. 
Deus perdoou a infidelidade. “Pas‑
sou o que era velho, tudo se fez 
novo”, diz a 2ª Leitura. O “novo”, 
é a Páscoa cristã: não mais são 
oferecidos produtos da terra, nem 
sangue de cordeiro em resgate, 
como no Antigo Testamento, mas 
Deus oferece Seu Filho: quem está 
em Jesus Cristo é nova criatura! 
Reconciliação é tema também do 
Evangelho. Chama atenção o silên‑
cio do pai, que não põe obstáculo, 
não dá orientação alguma ao filho 
para que não se perca no caminho. 
Essa é a pedagogia do Pai, que nos 
garante o livre arbítrio, uma vez 
que somos filhos em idade adulta.
Um filho distancia-se de um lar 
onde tudo parecia tranquilo. No 
vício, perdeu dinheiro e liberdade. 
Reduziu‑se a escravo das paixões, 
um guarda de animais imundos. 
Quando em completo abandono, 
lhe vem a imagem da segurança 
de casa, uma lembrança da ternu‑
ra do pai. A volta é provocada pela 
consciência de uma saudade; pelo 
eco da voz do pai, que espera sem 
cansar o filho que o abandonou. 
Em se tratando do Pai, que é o 
Deus de Jesus Cristo, sabemos que 
Ele nos chama através do pajeú 
das decepções, da faca afiada da 
desilusão, do martelar perturba‑
dor de um remorso interminável. 
Obs.: Utilizei a palavra ‘pajeú’. E 
ela existe! A descrevo: é um ins‑
trumento de cutelaria, uma faca 
de ponta grande, com o cabo de 
chifre em forma de anéis.
Quando vê o filho mais novo no 
caminho do arrependimento, o 
pai corre ao encontro, apressa‑se 
na reconciliação, oferece o beijo 
do perdão. E faz festa! O repenti‑
no acontecimento surpreende o 
filho mais velho a cumprir, como 
sempre, seus deveres. Ele fica des‑
norteado com a manifestação de 
amor de seu pai pelo irmão. Enten‑
demos: o legalismo não permite a 
compaixão. Da festa, todos devem 
participar. Também os incapazes 

de se alegrar com o resgate de 
alguém. Necessitamos de perdão 
pois, todos nós, em forma e me‑
dida diferentes, somos pecadores. 
Felizes os que, humildemente, o 
reconhecem; os que sentem a ne‑
cessidade de reconciliar‑se com 
Deus, de converter‑se ao Seu amor.
O pai festeja o filho reencontrado. 
Ama também o que ficou em casa, 
ao seu lado, mas que deixou o co‑
ração endurecer. Vai ao encontro, 
pedindo que também ele partici‑
pe da alegria do reencontro. Não 
deixa espaço à rejeição. Esse filho, 
que nada fez de errado, compre‑
enderá o valor da misericórdia. 
Sobre o tema, São João XXIII rezou 
assim: Ó Senhor, sou a ovelha ex‑
traviada e Vós, o Bom Pastor solí‑
cito, que correstes ansiosamente 
ao meu encalço. Me alcançastes, 
enfim e, após mil carícias, me trou‑
xestes nos ombros. Alegre, me re‑
conduzistes ao aprisco. Infelizmen‑
te sou o filho pródigo que dissipou 
Vossas riquezas. Me reduzi à mais 
infeliz condição, porque fugi para 
longe de Vós. Sois o Pai amorosís‑
simo: festejastes quando procurei 
de novo o refúgio de Vossos bra‑
ços. Me recuperastes como filho e 
me readmitistes à Vossa mesa! De 
novo me chamastes a participar de 
Vossa herança! Sois o manso Cor‑
deiro: me chamastes Vosso ami‑
go, me olhastes com amor, apesar 
do meu pecado. Me abençoastes 
quando eu Vos maldizia! Da Cruz, 
fizestes descer a onda de sangue 
divino para lavar a minha imundí‑
cie. Purificastes minha alma da ini‑
quidade, me arrancastes da morte, 
morrendo por mim!
O que torna nossa vida verdadeira, 
não são apenas as obras que faze‑
mos, mas o espírito que sustenta 
cada passo, que motiva nossas op‑
ções. É preciso amar para dar sen‑
tido e valor à vida. Pergunto-me 
agora, diante de Deus, se tenho 
atitudes do filho mais novo, do 
filho mais velho, do Pai... Ou dos 
três?

Dom Jorge Pierozan 
Bispo Auxiliar de São Paulo
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