
INÍCIO DA CELEBRAÇÃO

Guia: Como ainda estamos em confinamento, e ainda não podemos reunir-nos na

igreja com a comunidade cristã a que pertencemos, vamos celebrar o Domingo

em família.

Leitor 1: Estamos a iniciar a quarta semana da Quaresma e reunimo-nos neste

espaço da nossa casa para rezar e celebrar o Amor de Deus.

Leitor 2: Em plena Quaresma continuamos a preparar a Páscoa de Jesus e, hoje,

Ele próprio nos vai explicar o sentido da sua morte.

Guia: Vamos iniciar a nossa celebração familiar: Estamos aqui reunidos em nome

do Pai, do Filho e do Espírito Santo.  

Todos: Ámen.

A família reúne-se no local da casa que for mais conveniente. 

Sendo possível, prepara-se um espaço adequado para a oração. 

Os cânticos são apenas uma proposta e são opcionais. Podem escutar-se clicando no título.

INDICAÇÕES PRÁTICAS

Deus é amor

Guião elaborado com as Paróquia do Fundão, Pinhel e Unidade Pastoral da Gardunha

C E L E B R A Ç Ã O  
F A M I L I A R

DEUS 
AMOU TANTO 
O MUNDO…

IV Domingo da Quaresma

https://youtu.be/lXc0LW1V-aM
https://www.youtube.com/watch?v=dXKQ3FrK1DI


Guia: Vamos fazer o nosso exame de consciência 

- Tenho cumprido os compromissos que fiz no início da Quaresma?
- Qual foi o melhor gesto/acção que fiz esta semana?
 

Cada elemento da família partilha se tem feito esforço por cumprir os compromissos assumidos e

sobre o melhor gesto/acção que concretizou nesta semana.

Todos: Confesso a Deus todo-poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes
por pensamentos e palavras, actos e omissões, por minha culpa, minha tão
grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos Anjos e Santos, e a vós, irmãos, que
rogueis por mim a Deus, nosso Senhor.

Leitura do Evangelho de João
                     

Disse Jesus a Nicodemos: 
«Assim como Moisés elevou a serpente no deserto, também o Filho do homem
será elevado, para que todo aquele que acredita tenha n’Ele a vida eterna. 
Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho Unigénito, para que todo
o homem que acredita n’Ele não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus
não enviou o Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o
mundo seja salvo por Ele. 
Quem acredita n’Ele não é condenado, mas quem não acredita já está
condenado, porque não acreditou no nome do Filho Unigénito de Deus. E a
causa da condenação é esta: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as
trevas do que a luz, porque eram más as suas obras. 
Todo aquele que pratica más acções odeia a luz e não se aproxima dela, para
que as suas obras não sejam denunciadas. Mas quem pratica a verdade
aproxima-se da luz, para que as suas obras sejam manifestas, pois são feitas
em Deus.»
 

Guia: Vamos escutar o Evangelho deste quarto Domingo da Quaresma. 

ATO PENITENCIAL

ESCUTA DA PALAVRA | JO 3, 14-21

Guia: 
Deus todo-poderoso tem compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e conduz-nos à
vida eterna. Ámen.

Propomos que se faça um momento de silêncio. 
A meditação destes textos é de reflexão pessoal e as famílias que quiserem podem fazer uma partilha entre si.



 «Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho Unigénito»
A fonte da alegria cristã é sabermo-nos amados por Deus, a ponto de nos dar o Seu
próprio Filho. Deus, ao contrário do que tantas vezes pensamos, não é terrível e
castigador, ou um contabilista de erros e falhas para nos julgar. Deus é Amor.

«Deus enviou o Filho ao mundo para que o mundo seja salvo por Ele»
A vida e a pregação de Jesus têm como finalidade revelar-nos o amor de Deus pela
humanidade. Um amor que, como diz São Paulo, faz com que Deus, que é rico em
misericórdia, pela grande caridade com que nos amou nos dê a vida nova em Cristo
(Ef 2, 4).

 «Quem pratica a verdade aproxima-se da luz»
Deus deseja a nossa salvação mas não a impõe a ninguém. A ninguém tira a
liberdade. Jesus não diz que é Deus quem condena. Diz que nós é que escolhemos,
em liberdade, se queremos aproximar-nos ou afastar-nos de Deus. Escolhe o
caminho da condenação quem quer viver longe de Deus e do Seu amor. Escolhe o
caminho da redenção quem, apesar das fragilidades humanas, se aproxima de
Deus e se entrega, confiado, nas Suas mãos.

GESTO

Guia: Hoje, ao olhares para o espelho, recorda-te que o teu rosto é único e belo. 
É imagem de Deus. Ao longo desta semana, procura ser para os outros imagem de
Deus; não sejas o que os outros querem que tu sejas. 
Sê antes o que Deus quer que tu sejas para eles. 

Guia: Escuta, Senhor, os pedidos e agradecimentos que hoje te dirigimos. 
Com confiança te pedimos:
Escuta, Senhor a nossa oração.
 

- Ajuda-nos, Senhor, a entender o mistério da cruz, do sofrimento e da morte.
- Ajuda a nossa família a preparar melhor a celebração da Tua Páscoa, Senhor Jesus
- Ajuda-nos a aproximar-nos sempre da Luz que ilumina a Vida. 
- Obrigado por mais uma semana que nos concedeste. Abençoa a que agora começa. 
- Obrigado pelo testemunho do Papa Francisco no Iraque. Abençoa-o no início deste
nono ano do seu pontificado
- Obrigado pelo trabalho e dedicação de todos os que servem a causa pública com
generosidade e bondade.  

MEDITAÇÃO

PRECES E GRAÇAS

Luz do mundo 

https://youtu.be/lXc0LW1V-aM
https://www.youtube.com/watch?v=XwvphXOxS4A
https://www.youtube.com/watch?v=XwvphXOxS4A


Guia: Obrigado, Jesus, por este momento de oração familiar. Ajuda-nos, ao longo desta
Quaresma, a compreender que a cruz é sinal de salvação e de esperança, e que o
sofrimento, apesar de fazer parte da nossa existência, não tem a última palavra.

Todos: Ámen. 

Todos fazem o sinal da Cruz.

Meu Jesus, creio que estás verdadeiramente presente 
no Santíssimo Sacramento do altar, 
e também no meio de nós, quando fazemos o sinal da cruz!
Amo-Te acima de todas as coisas 
e desejo-Te na minha alma. 
Como não Te posso receber sacramentalmente, 
vem, pelo menos espiritualmente, ao meu coração 
e dá-me a graça de aceitar o sofrimento 
e de o oferecer por amor, como Tu. 
Como se já estivesses aqui, abraço-Te e uno-me totalmente a Ti. 
Jamais permitas que me feche sobre mim mesmo, 
e me separe de Ti. Ámen. 

Preces espontâneas…

Guia: Pai, rico de misericórdia, com confiança Te dirigimos a oração que o Teu Filho nos
ensinou: 
Pai nosso…

ORAÇÃO E COMUNHÃO ESPIRITUAL

Guia: Vamos agora fazer a nossa oração de comunhão espiritual.
Pensemos no quanto gostaríamos de receber a Sagrada Comunhão.

Guia: Graças e louvores se dêem a todo o momento.
Todos: Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento.          | 3 vezes |

 

FINAL

Todos: 

Oração do 
Papa Francisco 
pelas vítimas 
da guerra

Os que assim o desejarem, podem colocar-se de pé, ou de joelhos.

Caminhos para a vida

Sabias que…

No caminho para a Terra prometida, as serpentes
mordiam e matavam muitos membros do povo da
Aliança. 
Moisés, por vontade de Deus, fez uma serpente de
bronze e fixou-a num poste. Aquele que, depois de
mordido, a olhasse, ficava curado.

https://agencia.ecclesia.pt/portal/mensagem-do-papa-francisco-para-a-quaresma-2021/
https://agencia.ecclesia.pt/portal/oracao-do-papa-pelas-vitimas-da-guerra/
https://agencia.ecclesia.pt/portal/oracao-do-papa-pelas-vitimas-da-guerra/
https://agencia.ecclesia.pt/portal/oracao-do-papa-pelas-vitimas-da-guerra/
https://agencia.ecclesia.pt/portal/oracao-do-papa-pelas-vitimas-da-guerra/
https://agencia.ecclesia.pt/portal/oracao-do-papa-pelas-vitimas-da-guerra/
https://agencia.ecclesia.pt/portal/oracao-do-papa-pelas-vitimas-da-guerra/
https://agencia.ecclesia.pt/portal/oracao-do-papa-pelas-vitimas-da-guerra/
https://agencia.ecclesia.pt/portal/oracao-do-papa-pelas-vitimas-da-guerra/
https://agencia.ecclesia.pt/portal/oracao-do-papa-pelas-vitimas-da-guerra/
https://youtu.be/o9KRcvkBKv4
https://www.youtube.com/watch?v=2eCkaLUF9IQ

