
Coloca uma Cruz que tenhas em casa num lugar 
de destaque. Semanalmente, em família, faz o 
seguinte momento de oração e o Exame de Cons-
ciência.

+ 4º Domingo da Quaresma 
[RELAÇÕES]

Assim é Deus, um Pai misericordioso: 
O Pai e os seus dois filhos

Palavra de Deus
Lucas 15, 1-3.11-32

Jesus apresentou-lhes uma parábola: «Um 
certo homem tinha dois filhos. O mais novo 
pediu ao pai: “Pai, dá-me a parte da herança 
que me pertence.” E o pai repartiu os bens 
pelos dois filhos. Poucos dias depois, o mais 
novo reuniu tudo o que era dele e partiu para 
uma terra muito distante, onde gastou o que 
possuía. (...) Foi então que caiu em si e pensou: 
...“Vou mas é ter com o meu pai e digo-lhe: Pai, 
pequei contra Deus e contra ti. Já nem mereço 
ser teu filho, mas aceita-me como um dos teus 

trabalhadores.” Levantou-se e voltou para o 
pai. Mas ainda ele vinha longe de casa e já o pai 
o tinha visto. Cheio de ternura, correu para ele, 
apertou-o nos braços e cobriu-o de beijos. ...o 
pai ordenou logo aos empregados: “Vamos 
fazer um banquete, porque este meu filho 
estava morto e voltou a viver, estava perdido e 
apareceu.” E começaram com a festa. (...)

Reflexão
Preciso de um abraço. Daqueles tão fortes, 
que só Deus os pode dar. Um abraço que 

serene e tranquilize. Que devolva energia ao 
coração parado e triste; que liberte a coragem 
de sonhar de novo; que cure todas as feridas, 
velhas e novas: que perdoe os nossos erros.

Oração
Senhor Jesus, quando me sentir só, quando 
tiver problemas, quando me faltar a esperança 
ou me sentir sem forças, recorda-me que Tu 
estás sempre ao meu lado, dando-me força 
para seguir em frente. Deus Pai, perdoa sempre 
os meus gestos e atitudes menos boas e abra-
ça-me sempre com o teu amor e a tua ternura.

Exame de Consciência
1. Como criança/adolescente/jovem, o que 
poderás fazer para alegrar as pessoas do teu 
bairro, da tua cidade, ....

2. Pensa num compromisso – em casa, com 
os amigos, na escola.

3. Sei pedir e oferecer desculpa? Ou custa-
-me a aceitar os meus erros e muito mais os 
erros dos outros?
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