REZANDO EM FAMÍLIA
4º Domingo da Quaresma

Orientações:
a) Pode ser celebrada na noite de sábado (vigília
do domingo) e na tarde do domingo. No entanto, a
manhã de domingo é o momento mais apropriado.
B )Esta celebração se adapta particularmente ao
contexto familiar.
C )Deve-se colocar o número de cadeiras
necessário diante de um espaço de oração,
respeitando a distância de um metro entre cada
cadeira.
d) Prepare um pequeno altar, uma cruz ou o
crucifixo, velas acesas, flores.
e) Se a família desejar poderá rezar antes de uma
refeição, terminando a oração com a Ágape
Fraterno.
f) Alguém faça o papel de dirigente e se distribuam
as leituras, de modo que todos participem.
g) Se tiverem dificuldades para cantar vejam as
músicas na internet e ouçam no momento:

2. Senhor, eu quero entrar no santuário pra te
louvar? (2x) Ó dá-me as mãos limpas, e o coração
puro Arranca a vaidade, ensina-me a amar.(2x)

LEITOR: Meus irmãos, Cristo está no meio de nós
reunidos em seu nome. Nossa igreja doméstica se
reúne para celebrar esta presença. O Senhor não
nos abandona. Estamos impedidos de participar da
Eucaristia em nossa paróquia, mais não estamos
impedidos de viver a Eucaristia em nossa casa. A
Palavra de Jesus nos conforta, nos fortalece,
alimenta nossa esperança. Quando lemos a
Escritura, acreditamos, é o Senhor que nos fala.
Este quarto domingo da Quaresma também é
chamado de Domingo da Alegria, o profeta Isaías
nos faz este convite: “Alegrai-vos com Jerusalém
vós todos que a amais. ”
No meio de tantas notícias tristes, somos
convidados a alegria. Mais em que consiste nossa
alegria? Nossa alegria consiste em saber que o
nosso Deus é vitorioso. Assim como ele venceu a
morte, dos dará a vitória neste tempo tão difícil em
que vivemos.

TODOS: Pecamos, senhor, tende compaixão de
nós.

CANTO:
1. Senhor, quem entrará no santuário pra te
louvar?(2x) Quem tem as mãos limpas, e o
coração puro. Quem não é vaidoso e sabe
amar.(2x)

3. Senhor, já posso entrar no santuário pra te
louvar?(2x) Teu sangue me lava, Teu fogo me
queima. O Espírito Santo, inunda meu ser.(2x)
DIRIGENTE: Irmãos e irmãs, no meio de nossas
tribulações, no mais profundo das nossas
provações, a Igreja nos convida a contemplar e
desejar o objetivo final: a abençoada ressurreição
que nos foi prometida através de Jesus Cristo
Nosso Senhor. Rezemos juntos: Em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Amém.
DIRIGENTE: Para nos prepararmos para receber
a Palavra de Deus, vamos preparar o coração,
reconheçamos nossos pecados.

LEITOR: Nós, que justamente vivemos
atormentados pelos nossos pecados, sejamos
misericordiosamente libertos para glória do vosso
nome.
LEITOR: Tende em conta a nossa fraqueza, e não
nos julgueis segundo a nossa maldade, mas, pela
vossa grande clemência, purificai-nos, ensinai-nos
e salvai-nos.
LEITOR: A vossa misericórdia nos purifique do
homem velho e em nós crie o homem novo. A nós,
que nos afastámos da vossa casa pelo pecado,
reconduzi-nos ao caminho da justiça, do amor e da
paz.
DIRIGENTE: Que Deus Todo-Poderoso tenha
piedade de nós, perdoe nossos pecados, e nos
conduza à vida eterna. Amem.

REZEMOS JUNTOS:
Ó Deus, que os tristes compartilhem sua alegria,
venha em socorro da nossa fraqueza e nos traga a
sua paz, nos faça ver a Tua Luz. Amém.
VAMOS OUVIR A PALABRA DE DEUS
(A pessoa encarregada da primeira leitura
permanece de pé, enquanto as outras pessoas
ficam sentadas.)
PRIMEIRA LEITURA
Davi é ungido rei de Israel.
Leitura do Primeiro Livro de Samuel 16,1b.6-7.1013a
Naqueles dias, o Senhor disse a Samuel:
Enche o chifre de óleo e vem para que eu te envie
à casa de Jessé de Belém, pois escolhi um rei para
mim entre os seus filhos. Assim que chegou,
Samuel viu a Eliab e disse consigo ‘Certamente é
este o ungido do Senhor!’ Mas o Senhor disse-lhe:
Não olhes para a sua aparência nem para a sua
grande estatura, porque eu o rejeitei. Não julgo
segundo os critérios do homem: o homem vê as
aparências, mas o Senhor olha o coração’ Jessé fez
vir seus sete filhos à presença de Samuel, mas
Samuel disse: ‘O Senhor não escolheu a nenhum
deles’. E acrescentou: ‘Estão aqui todos os teus
filhos?’ Jessé respondeu: Resta ainda o mais novo
que está apascentando as ovelhas’. E Samuel
ordenou a Jessé: ‘Manda buscá-lo, pois não nos
sentaremos à mesa enquanto ele não chegar’. Jessé
mandou buscá-lo. Era Davi, ruivo, de belos olhos e
de formosa aparência. E o Senhor disse: ‘Levantate, unge-o: é este!’ Samuel tomou o chifre com óleo
e ungiu a Davi na presença de seus irmãos. E a
partir daquele dia o espírito do Senhor se apoderou
de Davi.
Palavra do Senhor.
Graças a Deus!
SALMO 22
- Pelos prados e campinas, verdejantes, eu vou
É o Senhor que me leva a descansar. Junto às fontes
de águas puras, repousantes, eu vou
Minhas forças o Senhor vai animar
REFRÃO: Tu és, Senhor, o meu pastor
Por isso nada em minha vida faltará!
Tu és, Senhor, o meu pastor
Por isso nada em minha vida faltará!
- Nos caminhos mais seguros, junto d'Ele, eu vou
E pra sempre o Seu nome eu honrarei

Se eu encontro mil abismos, nos caminhos, eu vou
Segurança sempre tenho em Suas mãos
- Ao banquete em sua casa, muito alegre, eu vou
Um lugar em Sua mesa me preparou. Ele unge
minha fronte e me faz ser feliz. E transborda a
minha taça em Seu amor
- Bem à frente do inimigo, confiante, eu vou
Tenho sempre o Senhor junto de mim
Seu cajado me protege e eu jamais temerei
Sempre junto do Senhor eu estarei
(Todos se levantam no momento em que se recita
ou canta a aclamação do Evangelho)
ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Honra e glória a Ti, Senhor Jesus.
Eu sou a luz do mundo, diz o Senhor;
quem me segue terá a luz da vida.
Honra e glória a Ti, Senhor Jesus.
EVANGELHO
(João 9,1.6-9.13- 17.34-38, em sua forma breve).
“O cego foi, lavou-se e voltou enxergando.”
Evangelho segundo São João,
LEITOR: Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um
homem cego de nascença. E cuspiu no chão, fez
lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do
cego. E disse-lhe: “Vai lavar-te na piscina de Siloé”
(que quer dizer: Enviado). O cego foi, lavou-se e
voltou enxergando. Os vizinhos e os que
costumavam ver o cego — pois ele era mendigo —
diziam: “Não é aquele que ficava pedindo esmola?”
9Uns diziam: “Sim, é ele!” Outros afirmavam:
“Não é ele, mas alguém parecido com ele”. Ele,
porém, dizia: “Sou eu mesmo!” Levaram então aos
fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era
sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto
os olhos do cego. Novamente, então, lhe
perguntaram os fariseus como tinha recuperado a
vista. Respondeu-lhes: “Colocou lama sobre os
meus olhos, fui lavar-me e agora vejo!” Disseram,
então, alguns dos fariseus: “Esse homem não vem
de Deus, pois não guarda o sábado”. Mas outros
diziam: “Como pode um pecador fazer tais sinais?”
E havia divergência entre eles. Perguntaram outra
vez ao cego: “E tu, que dizes daquele que te abriu
os olhos?” Respondeu: “É um profeta”. Os fariseus
disseram-lhe: “Tu nasceste todo em pecado e estás
nos ensinando?” E expulsaram-no da Comunidade.
Jesus soube que o tinham expulsado. Encontrandoo, perguntou-lhe: “Acreditas no Filho do Homem?”

Respondeu ele: “Quem é, Senhor, para que eu creia
nele?” Jesus disse: “Tu o estás vendo; é aquele que
está falando contigo”. Exclamou ele: “Eu creio,
Senhor!” E prostrou-se diante de Jesus.
Palavra da Salvação.
TODOS: Glória a Vós Senhor!
DIRIGENTE: Num momento de silencio vamos
pensar no que mais toca nosso coração nestes
textos que ouvimos:

LEITOR: Senhor, envie seu dom de conselho aos
nossos governantes: para que tomem as decisões
certas para o bem comum. R.
LEITOR: Senhor, envie o dom da ciência aos
nossos pesquisadores: para que encontrem os
remédios que salvam. R.
LEITOR: Senhor, envie o dom de amor aos
médicos, enfermeiros e pessoal da saúde, para que
sua entrega aos outros seja transfigurada. R.

- após 5 minutos de silêncio Para conversar:
O que a Palavra de Deus fala ao nosso coração
neste momento?
O que nós queremos falar para Deus hoje, depois
de ouvir a Palavra d´Ele?
LEITOR: Podem nos tirar tudo, mais não podem
nos tirar a esperança, não podem nos tirar a fé.
Rezemos juntos:
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 na Virgem Maria,
padeceu sob Pôncio Pilatos,
foi crucificado morto e sepultado;
desceu à mansão dos mortos;
ressuscitou ao terceiro dia;
subiu aos céus,
está sentado à direita 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 comunhão dos santos,
na remissão dos pecados,
na ressurreição da carne,
na vida eterna. Amém
ORAÇÃO DOS FIÉIS
TODOS: Senhor, envie seu Espírito e renove a
face da terra.
LEITOR: Senhor, envie seu dom de piedade ao
nosso Papa Francisco, aos nossos bispos e padres,
para que neste momento de provação permaneçam
como bons pastores, mais do que nunca, liderando
pelo exemplo seus filhos no caminho da santidade.
R.

LEITOR: Senhor, envia o dom de força aos
enfermos, para que eles tenham a coragem de
oferecer seu sofrimento, em união com a entrega de
seu Filho Jesus Cristo. R.
LEITOR: Senhor, envie-nos o dom da sabedoria,
para que em todas as circunstâncias, adoremos o
plano amoroso de sua Providência.
LEITOR: Envie-nos também o dom da
compreensão, para nós encontremos na Palavra de
Deus as respostas para as nossas perguntas.
LEITOR: Finalmente, envie-nos o dom do temor
de Deus para que permaneçamos fiéis ao seu amor
e só tenhamos medo do que pode nos separar de Ti.
R.
Ao final, o dirigente convida a oração do Senhor:
Unidos no Espírito e na comunhão da Igreja,
fiéis à recomendação do Salvador,
ousamos dizer:
Reza-se o PAI NOSSO
Pai Nosso que estais nos Céus,
santificado seja o vosso Nome,
venha a nós o vosso Reino,
seja feita a vossa vontade
assim na terra como no Céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje,
perdoai-nos as nossas ofensas
assim como nós perdoamos
a quem nos tem ofendido,
e não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos do Mal.
E imediatamente todos prosseguem proclamando:
Teu é o reino, o poder e a glória para sempre,
Senhor.

MOMENTO DE UNIDADE
DIRIGENTE: Não podemos receber a comunhão
eucarística, mas não deixamos de estar em
comunhão. Rezamos com toda a Igreja, rezamos
por toda a Igreja. Vamos nos lembrar de todos neste
momento, especialmente os que sofrem mais.
Com esta disposição, vamos a reclinar a cabeça,
fechar os olhos e viver um momento de
recolhimento. Vamos sentir a presença de Jesus e
diante d´Ele vamos fazer nossa oração.
- Silêncio –
CANTO
1- O povo de Deus no deserto andava,
mas a sua frente alguém caminhava
O povo de Deus era rico em nada,
só tinha esperança
e o pó da estrada
Também sou teu povo,
Senhor e estou nessa estrada
Somente a tua graça
me basta e mais nada (2x)
2- O povo de Deus, também vacilava,
Às vezes custava a crer no amor.
O povo de Deus, chorando rezava,
Pedia perdão, e recomeçava.
Também sou teu povo,
Senhor e estou nessa estrada
Perdoa se as vezes
não creio em mais nada (2x)
3- O povo de Deus também teve fome
E Tu lhe mandaste o pão lá do céu.
O povo de Deus, cantando deu graças,
Provou teu amor, teu amor que não passa.
Também sou teu povo, Senhor
e estou nessa estrada
Tu és alimento na longa jornada (2x)
4- O povo de Deus ao longe avistou,
A terra querida que o amor preparou.
O povo de Deus, corria e cantava
E nos seus louvores, seu poder proclamava.
Também sou teu povo, Senhor
e estou nessa estrada
Cada dia mais perto da terra esperada(2x)
LEITOR: Vamos rezar juntos esta prece
reafirmando nossa confiança e suplicando a
misericórdia de Deus:
ORAÇÃO NO TEMPO DE FRAGILIDADE

Deus todo-poderoso e eterno, refresco na fadiga,
apoio na fraqueza: de Ti todas as criaturas recebem
energia, existência e vida.
Chegamos a Ti para invocar sua misericórdia.
Conhecemos a fragilidade da condição humana
vivendo a experiência de uma nova epidemia viral.
Confiamos a Ti os enfermos e suas famílias:
traz cura para o corpo, mente e espírito. Ajude
todos os membros da sociedade a fazerem seu
trabalho e fortalecer o espírito de solidariedade
entre eles.
Apoie e conforte médicos e profissionais de saúde
nas linhas de frente e todos os prestadores de
cuidados, na execução de seus serviços.
Tu que es a fonte de todo bem abençoe a família
humana abundantemente, remova todo o mal de
nós e dê uma fé firme a todos os cristãos. Libertenos da epidemia que está nos atingindo
para que possamos voltar com calma às nossas
ocupações habituais e louvá-Te e agradecer-Te
com um coração renovado.
Confiamos em você e apresentamos nossa petição
a você porque És, Pai, e o Autor da Vida, e com seu
Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, em união com o
Espírito Santo, vive e reine para todo o sempre.
Amém. Maria, saúde dos enfermos, rogai por nós!
Esta oração tem sido rezada na Itália inteira,
estejamos unidos em uma única prece.
É possível concluir a celebração elevando um
cântico à Virgem Maria.
- Pelas estradas da vida, nunca sozinho estás,
contigo pelo caminho, Santa Maria vai.
REFRÃO: Ó vem conosco, vem caminhar, Santa
Maria vem. Ó vem conosco, vem caminhar, Santa
Maria vem
- Se pelo mundo os homens, sem conhecer-se vão
não negues nunca a tua mão a quem te encontrar
- Mesmo que digam os homens, tu nada podes
mudar, luta por um mundo novo de unidade e paz

