
Diante da Cruz faça o seguinte momento de 
Oração e o Exame de Consciência.

+ 4º Domingo da Quaresma 
[RELAÇÕES]

Assim é Deus, um Pai misericordioso: 
“Comamos e festejemos, porque este 

meu filho estava morto e voltou à vida.”

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: “Tantos 
trabalhadores do meu pai têm quanta comida 
querem e eu estou para aqui a morrer de fome! 
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: “Tragam 
depressa o melhor fato e vistam-lho. Ponham-
-lhe também um anel no dedo e sandálias nos 
pés. Tragam o bezerro mais gordo e matem-no. 
Vamos fazer um banquete, porque este meu 
filho estava morto e voltou a viver, estava perdi-
do 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 o 
desespero. Que devolva energia ao coração 
estagnado. Que liberte a coragem de sonhar de 
novo. Que perdoe e cure todas as feridas, 
velhas e novas.

Oração
Deus, Pai de ternura, possa eu encontrar o 
teu abraço e em Ti encontrar renovação e 

cura; e em Ti receber o perdão que me faz ser 
de novo filho amado. Deus, fonte de vida 
nova desejo voltar a casa, à tua casa, onde o 
teu amor incondicional me acolhe como sou. 

Exame de Consciência
1.Procuro fazer a experiência do encontro com 
Cristo, no cuidado dos mais pobres e dos que 
estão mais sós? Vou ao seu encontro?
2.Vivo obcecado/a pelo consumo desen-
freado, pelos bens materiais? Sou capaz de 
dar o meu tempo, o meu saber, os meus 
bens? Ou fico perturbado/a com a riqueza e o 
sucesso dos outros?
3.Sou um exemplo de fé e pratico a misericór-
dia na minha casa, no meu grupo de amigos, 
na minha terra, contribuindo ativamente para 
um melhor ambiente na família, entre amigos, 
no trabalho, na Igreja, na vida pública? 
4.Sei pedir e oferecer desculpa? Ou custa-
-me a aceitar os meus erros e muito mais os 
erros dos outros?
5.Tenho uma atitude de acolhimento para 
com os outros irmãos na fé?
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