
 
 

       
 
 
 
 
 
 
    ENCONTRO 21 / 23 MAR 
 

MISERICÓRDIA: TÍNHAMOS DE FAZER 
UMA FESTA E ALEGRAR-NOS. 
 
Oração Inicial 
 

Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis  
e acendei neles o fogo do vosso amor. 
– Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado;  
e renovareis a face da terra. 
 
1º Passo Statio / Preparação 
 

Momento de silêncio. 
 
2º Passo Lectio / Leitura: Que diz o texto? 
 
1 Aproximavam-se dele todos os cobradores de impostos e pecado-
res para o ouvirem. 2 Mas os fariseus e os doutores da lei murmura-
vam entre si, dizendo: «Este acolhe os pecadores e come com eles.” 
3 Jesus propôs-lhes, então, esta parábola: […] 
11 «Um homem tinha dois filhos. 12 O mais novo disse ao pai: ‘Pai, dá-
me a parte dos bens que me corresponde.’ E o pai repartiu os bens 
entre os dois. 13 Poucos dias depois, o filho mais novo, juntando 
tudo, partiu para uma terra longínqua e por lá esbanjou tudo quanto 
possuía, numa vida desregrada. 14 Depois de gastar tudo, houve 



grande fome nesse país e ele começou a passar privações. 15 Então, 
foi colocar-se ao serviço de um dos habitantes daquela terra, o qual 
o mandou para os seus campos guardar porcos. 16 Bem desejava ele 
encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas 
ninguém lhas dava. 17 E, caindo em si, disse: ‘Quantos jornaleiros de 
meu pai têm pão em abundância, e eu aqui a morrer de fome! 18 Le-
vantar-me-ei, irei ter com meu pai e vou dizer-lhe: Pai, pequei contra 
o Céu e contra ti; 19 já não sou digno de ser chamado teu filho; trata-
me como um dos teus jornaleiros.’ 20 E, levantando-se, foi ter com o 
pai. Quando ainda estava longe, o pai viu-o e, enchendo-se de com-
paixão, correu a lançar-se-lhe ao pescoço e cobriu-o de beijos. 21 O 
filho disse-lhe: ‘Pai, pequei contra o Céu e contra ti; já não mereço 
ser chamado teu filho.’ 22 Mas o pai disse aos seus servos: ‘Trazei 
depressa a melhor túnica e vesti-lha; dai-lhe um anel para o dedo e 
sandálias para os pés. 23 Trazei o vitelo gordo e matai-o; vamos fazer 
um banquete e alegrar-nos, 24 porque este meu filho estava morto e 
reviveu, estava perdido e foi encontrado.’ E a festa principiou. 
25 Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando regressou, ao 
aproximar-se de casa ouviu a música e as danças. 26 Chamou um dos 
servos e perguntou-lhe o que era aquilo. 27 Disse-lhe ele: ‘O teu ir-
mão voltou e o teu pai matou o vitelo gordo, porque chegou são e 
salvo.’ 28 Encolerizado, não queria entrar; mas o seu pai, saindo, su-
plicava-lhe que entrasse. 29 Respondendo ao pai, disse-lhe: ‘Há já 
tantos anos que te sirvo sem nunca transgredir uma ordem tua, e 
nunca me deste um cabrito para fazer uma festa com os meus ami-
gos; 30 e agora, ao chegar esse teu filho, que gastou os teus bens com 
meretrizes, mataste-lhe o vitelo gordo.’ 31 O pai respondeu-lhe: ‘Fi-
lho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. 32 Mas tínha-
mos de fazer uma festa e alegrar-nos, porque este teu irmão estava 
morto e reviveu; estava perdido e foi encontrado.’»  

(Lc 15,1-3.11-31 - Tradução litúrgica da Bíblia) 



• Esta parábola é marcada por uma frase que estabelece os li-
mites das duas partes que a compõe. Qual é essa frase mar-
cante? 

• Como caracterizar a figura do pai? 
 
3º Passo Meditatio / Meditação: O que me diz o texto? 
 

• Este Evangelho ensina que todos temos necessidade de entrar 
na casa do Pai e participar da sua alegria, na festa de la miseri-
córdia e da fraternidade.  

 
4º Passo Oratio / Oração 
 

METANÓIA 
 
Nesta Quaresma, 
Não te limites à cinza na cabeça. 
- lembra-te de que és pó. 
 
Não te contentes 
Em arrepender-te. 
- Acredita no Evangelho. 
Não te baste 
Converter os outros. 
- Converte-te. 
 
Não te mates a percorrer o mundo 
Para mudar a cor das coisas. 
- Muda as coisas. 
 
Não durmas tranquilo 
Porque és feliz. 
- Faz alguém feliz. 
 



Não fiques aí parado 
À espera da Terra Prometida. 
- Aceita o Reino que já chegou. 
 
E agora 
 
Não te feches neste poema 
De boas intenções. 
- Faz o teu de realidades. 
 

[Frei Manuel Rito Dias. “Introdução à Palavra”. Pág. 23) 
 
5º Passo Contemplatio / Contemplação 
 

A segunda parte da parábola deste domingo é uma crítica à conduta 
do filho mais velho… uma crítica da nossa própria conduta, nós que 
estamos ao serviço de Deus nem nunca ter desobedecido grave-
mente às suas leis. Somos observantes, fazemos o que devemos fa-
zer, mas depressa podemos mostrar-nos duros e com desprezo: 
quando fechamos a porta ao nosso filho que…, quando cortamos as 
pontes com um parente…, quando olhamos de lado a divorciada… E, 
entretanto, Deus não nos julga! Ele é paciente, suplica-nos para 
compreender: “Tu, meu filho, estás sempre comigo…” 
 

[Dehonianos. 4 domingo da Quaresma. Ano C] 

 
6º Passo Actio / Acção 
 

• A Quaresma é o caminho que somos convidados a percorrer para 
regressar à casa do Pai. O que te propões fazer para mudar de 
vida e regressar aos caminhos do Pai? 

 


