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ORAÇÃO UNIVERSAL  

 
Caríssimos cristãos: 

Peçamos ao Senhor que nos dê um coração 

capaz de fazer subir até Ele súplicas e orações por todos os homens, 

dizendo com humildade: 

 

R. Tende compaixão de nós, Senhor. 

 

1. Pelo nosso Bispo António e seu coadjutor João 

e por todos os presbíteros, 

para que saibam acolher os pecadores 

com bondade e sem discriminação, oremos. 

 

2. Pelos povos que sofrem fome e estão em guerra 

e pelos que vivem na anarquia e na violência, 

para que Deus lhes conceda, sem demora, pão e paz, oremos. 

 

3. Pelos que anunciam o Evangelho de Jesus 

e pelos que, pela idade, já estão esgotados, 

para que o amor de Deus os reanime, oremos. 

 

4. Pelos doentes do corpo ou do espírito 

e pelos idosos, os marginais e os rejeitados, 

para que encontrem amigos que os escutem, oremos. 

 

5. Pelos membros desta nossa assembleia, 

para que, orando a Deus com humildade, 

possam voltar justificados a suas casas, oremos. 

 

Senhor, que inspirais as nossas súplicas, 

atendei às orações dos vossos fiéis, 

que Vos pedem, com sincera humildade, 

por todos os homens a quem quereis salvar, 

e tende compaixão de todos eles. 

Por Cristo Senhor nosso. 

PARÀBOLAS DA MISERICÓRDIA 
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LEITURA 2 Sam 12, 7-10.13 

 

Leitura do Segundo Livro de Samuel     
 

Naqueles dias, 

disse Natã a David: 

«Assim fala o Senhor, Deus de Israel: 

Ungi-te como rei de Israel 

e livrei-te das mãos de Saul. 

Entreguei-te a casa do teu senhor 

e pus-te nos braços as suas mulheres. 

Dei-te a casa de Israel e de Judá 

e, se isto não é suficiente, dar-te-ei muito mais. 

Como ousaste desprezar a palavra do Senhor, 

fazendo o que é mal a seus olhos? 

Mataste à espada Urias, o hitita, 

tomaste como esposa a sua mulher, 

depois de o teres feito passar à espada pelos amonitas. 

Agora a espada nunca mais se afastará da tua casa, 

porque Me desprezaste 

e tomaste a esposa de Urias, o hitita,  

para fazeres dela tua mulher». 

Então David disse a Natã: 

«Pequei contra o Senhor». 

Natã respondeu-lhe: 

«O Senhor perdoou o teu pecado:  

Não morrerás». 

 
 

Palavra do Senhor. 
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SALMO 31 (32), 1-2.5.7.11 (R. cf. 5c) 

 

Refrão:  

Perdoai, Senhor, minha culpa e meu pecado. 

 

Feliz daquele a quem foi perdoada a culpa 

e absolvido o pecado. 

Feliz o homem a quem o Senhor não acusa de iniquidade  

e em cujo espírito não há engano. 

 

Confessei-vos o meu pecado 

e não escondi a minha culpa. 

Disse: Vou confessar ao Senhor a minha falta, 

e logo me perdoastes a culpa do pecado. 

 

Vós sois o meu refúgio, defendei-me dos perigos, 

fazei que à minha volta só haja hinos de vitória. 

Alegrai-vos, justos, e regozijai-vos no Senhor, 

exultai vós todos os que sois rectos de coração. 
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EVANGELHO Lc 18, 9-14 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas 
 

Naquele tempo, 

Jesus disse a seguinte parábola 

para alguns que se consideravam justos 

e desprezavam os outros: 

«Dois homens subiram ao templo para orar; 

um era fariseu e o outro publicano. 

O fariseu, de pé, orava assim: 

‘Meu Deus, dou-Vos graças 

por não ser como os outros homens, 

que são ladrões, injustos e adúlteros, 

nem como este publicano. 

Jejuo duas vezes por semana 

e pago o dízimo de todos os meus rendimentos’. 

O publicano ficou a distância 

e nem sequer se atrevia a erguer os olhos ao Céu; 

mas batia no peito e dizia: 

‘Meu Deus, tende compaixão de mim, 

que sou pecador’. 

Eu vos digo que este desceu justificado para sua casa 

e o outro não. 

Porque todo aquele que se exalta será humilhado 

e quem se humilha será exaltado». 

 
 

Palavra da salvação. 
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SALMO  33 (34), 2-3.17-18.19.23 (R. 7a) 

 

Refrão: 

O pobre clamou e o Senhor ouviu a sua voz. 

 

A toda a hora bendirei o Senhor, 

o seu louvor estará sempre na minha boca. 

A minha alma gloria-se no Senhor: 

escutem e alegrem-se os humildes. 

 

A face do Senhor volta-se contra os que fazem o mal, 

para apagar da terra a sua memória. 

Os justos clamaram e o Senhor os ouviu, 

livrou-os de todas as angústias. 

 

O Senhor está perto dos que têm o coração atribulado 

e salva os de ânimo abatido. 

O Senhor defende a vida dos seus servos, 

não serão castigados os que n’Ele confiam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARÀBOLAS DA MISERICÓRDIA 

O  Fariseu e o Publicano   

5 

EVANGELHO Lc 7, 36 -8, 3 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas 
 

Naquele tempo, 

um fariseu convidou Jesus para comer com ele. 

Jesus entrou em casa do fariseu e tomou lugar à mesa. 

Então, uma mulher - uma pecadora que vivia na cidade -  

ao saber que Ele estava à mesa em casa do fariseu, 

trouxe um vaso de alabastro com perfume; 

pôs-se atrás de Jesus e, chorando muito, 

banhava-Lhe os pés com as lágrimas 

e enxugava-Lhos com os cabelos, 

beijava-os e ungia-os com o perfume. 

Ao ver isto, o fariseu que tinha convidado Jesus pensou consigo: 

«Se este homem fosse profeta, 

saberia que a mulher que O toca é uma pecadora».  

Jesus tomou a palavra e disse-lhe: 

«Simão, tenho uma coisa a dizer-te». 

Ele respondeu: «Fala, Mestre». 

Jesus continuou: 

«Certo credor tinha dois devedores: 

um devia-lhe quinhentos denários e o outro cinquenta. 

Como não tinham com que pagar, perdoou a ambos. 

Qual deles ficará mais seu amigo?». 

Respondeu Simão: 

«Aquele - suponho eu - a quem mais perdoou». 

Disse-lhe Jesus: «Julgaste bem». 

E voltando-Se para a mulher, disse a Simão: 

«Vês esta mulher? 

Entrei em tua casa e não Me deste água para os pés; 

mas ela banhou-Me os pés com as lágrimas 

e enxugou-os com os cabelos. 

Não Me deste o ósculo; 

mas ela, desde que entrei, não cessou de beijar-Me os pés. 

PARÀBOLAS DA MISERICÓRDIA 
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Não Me derramaste óleo na cabeça; 

mas ela ungiu-Me os pés com perfume. 

Por isso te digo: 

São-lhe perdoados os seus muitos pecados, 

porque muito amou; 

mas aquele a quem pouco se perdoa,  

pouco ama». 

Depois disse à mulher: 

«Os teus pecados estão perdoados». 

Então os convivas começaram a dizer entre si: 

«Quem é este homem, que até perdoa os pecados?». 

Mas Jesus disse à mulher: 

«A tua fé te salvou. Vai em paz». 

Depois disso, Jesus ia caminhando por cidades e aldeias, 

a pregar e a anunciar a Boa Nova do reino de Deus. 

Acompanhavam-n’O os Doze, 

bem como algumas mulheres que tinham sido curadas 

de espíritos malignos e de enfermidades. 

Eram Maria, chamada Madalena, 

de quem tinham saído sete demónios, 

Joana, mulher de Cusa, administrador de Herodes, 

Susana e muitas outras, 

que serviam Jesus com os seus bens. 

 
 

Palavra da salvação. 
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LEITURA Sir 35, 15b-17.20-22a (gr. 12-14.16-18) 

 

Leitura do Livro de Ben-Sirá 
 

O Senhor é um juiz 

que não faz acepção de pessoas. 

Não favorece ninguém em prejuízo do pobre 

e atende a prece do oprimido. 

Não despreza a súplica do órfão, 

nem os gemidos da viúva. 

Quem adora a Deus será bem acolhido 

e a sua prece sobe até às nuvens. 

A oração do humilde atravessa as nuvens 

e não descansa enquanto não chega ao seu destino. 

Não desiste, até que o Altíssimo o atenda, 

para estabelecer o direito dos justos e fazer justiça. 

 
 

Palavra do Senhor. 
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ORAÇÃO UNIVERSAL  

 
Irmãos: 

Oremos ao Pai do Céu pelos que proclamam a Palavra, 

pelas diversas vocações na santa Igreja 

e pelo testemunho de santidade dos cristãos, 

dizendo com sincera piedade: 

 

R. Ouvi, Senhor, a oração do vosso povo. 

 

1. Pelas Igrejas há pouco implantadas, 

pelo Papa Francisco, que as confirma na fé, 

e por aqueles que lhes anunciam a Palavra, oremos. 

 

2. Pelos que proclamam sem desânimo o Evangelho, 

pelos que falam de Cristo com a vida 

e pelos fiéis que não esquecem a oração, oremos. 

 

3. Pelos juízes a quem compete fazer justiça, 

pelos que prestam atenção aos mais pequenos 

e pelas viúvas e pessoas sem defesa, oremos. 

 

4. Pelos monges que oram dia e noite, 

pelas Ordens de vida activa e contemplativa 

e pelos pais que rezam com os filhos, oremos. 

 

5. Pela nossa assembleia aqui reunida, 

pelos fiéis que permanecem firmes na esperança 

e pelos que praticam com alegria a caridade, oremos. 

 

Tornai-nos activos, Senhor, no campo da missão 

e, para que todos os homens Vos conheçam, 

fazei-nos orar em espírito e verdade, 

permanecer firmes no que aprendemos e aceitámos 

e dar testemunho da nossa fé em Jesus Cristo. 

Ele que vive e reina por todos os séculos dos séculos. 

PARÀBOLAS DA MISERICÓRDIA 
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ORAÇÃO UNIVERSAL  

 
Caríssimos cristãos: 

Nós, que não podemos salvar-nos a nós mesmos  

e nada podemos sem Deus, peçamos-Lhe a graça do seu perdão,  

dizendo humildemente: 

 

R. Atendei, Senhor, a nossa prece. 

 

1. Pela santa Igreja, que acredita em Jesus Cristo, 

pelos seus filhos renascidos pela graça 

e por todos os que vivem em pecado, oremos. 

 

2. Pelos que morrem às mãos de outros homens, 

pelas vítimas da perseguição dos poderosos 

e pelos casais destruídos pela infidelidade, oremos. 

 

3. Pelo mundo, mais pronto a condenar que a perdoar, 

pelos juízes a quem foi confiada a justiça 

e pelos réus que por eles vão ser julgados, oremos. 

 

4. Pelas mulheres pecadoras que se arrependem, 

pelos homens que foram causa do seu pecado 

e por aqueles que sentem Cristo vivo dentro de si, oremos.  

 

5. Por todos nós, pecadores, 

pelos que não põem a confiança nos seus méritos, 

mas tudo esperam da misericórdia de Deus, oremos. 

 

Deus eterno e omnipotente, 

que muito perdoais a quem muito ama, 

nós Vos louvamos pela vossa infinita misericórdia 

e nos confiamos à vossa graça,  

para obter o perdão das nossas culpas. 

Por Cristo Senhor nosso. 

 

PARÀBOLAS DA MISERICÓRDIA 
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LEITURA Deut 30, 10-14 

 

Leitura do Livro do Deuteronómio 
 

Moisés falou ao povo, dizendo: 

«Escutarás a voz do Senhor, teu Deus, 

cumprindo os seus preceitos e mandamentos 

que estão escritos no Livro da Lei, 

e converter-te-ás ao Senhor, teu Deus, 

com todo o teu coração e com toda a tua alma. 

Este mandamento que hoje te imponho 

não está acima das tuas forças nem fora do teu alcance. 

Não está no céu, para que precises de dizer: 

‘Quem irá por nós subir ao céu, 

para no-lo buscar e fazer ouvir, 

a fim de o pormos em prática?’. 

Não está para além dos mares,  

para que precises de dizer: 

‘Quem irá por nós transpor os mares, 

para no-lo buscar e fazer ouvir, 

a fim de o pormos em prática?’. 

Esta palavra está perto de ti, 

está na tua boca e no teu coração, 

para que a possas pôr em prática». 
 

 

Palavra do Senhor. 
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EVANGELHO Lc 18, 1-8 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas 
 

Naquele tempo, 

Jesus disse aos seus discípulos uma parábola 

sobre a necessidade de orar sempre sem desanimar: 

«Em certa cidade vivia um juiz 

que não temia a Deus nem respeitava os homens. 

Havia naquela cidade uma viúva 

que vinha ter com ele e lhe dizia: 

‘Faz-me justiça contra o meu adversário’. 

Durante muito tempo ele não quis atendê-la. 

Mas depois disse consigo: 

‘É certo que eu não temo a Deus nem respeito os homens; 

mas, porque esta viúva me importuna, 

vou fazer-lhe justiça, 

para que não venha incomodar-me indefinidamente’». 

E o Senhor acrescentou: 

«Escutai o que diz o juiz iníquo!... 

E Deus não havia de fazer justiça aos seus eleitos, 

que por Ele clamam dia e noite, 

e iria fazê-los esperar muito tempo? 

Eu vos digo que lhes fará justiça bem depressa. 

Mas quando voltar o Filho do homem, 

encontrará fé sobre a terra?». 
 

 

Palavra da salvação. 
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SALMO 120 (121), 1-8(R. cf. 2) 

 

Refrão:  

O nosso auxílio vem do Senhor, que fez o céu e a terra. 

 

Levanto os meus olhos para os montes: 

donde me virá o auxílio? 

O meu auxílio vem do Senhor, 

que fez o céu e a terra. 

 

Não permitirá que vacilem os teus passos, 

não dormirá Aquele que te guarda. 

Não há-de dormir nem adormecer 

Aquele que guarda Israel. 

 

O Senhor é quem te guarda, 

o Senhor está a teu lado, Ele é o teu abrigo. 

O sol não te fará mal durante o dia, 

nem a lua durante a noite. 

 

O Senhor te defende de todo o mal, 

o Senhor vela pela tua vida. 

Ele te protege quando vais e quando vens, 

agora e para sempre. 
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SALMO 18 B, 8-11 (R. 9a) 

 

Refrão:  

Os preceitos do Senhor alegram o coração. 
 

A lei do Senhor é perfeita, 

ela reconforta a alma. 

As ordens do Senhor são firmes 

e dão sabedoria aos simples. 

 

Os preceitos do Senhor são rectos 

e alegram o coração. 

Os mandamentos do Senhor são claros 

e iluminam os olhos. 

 

O temor do Senhor é puro 

e permanece eternamente. 

Os juízos do Senhor são verdadeiros, 

todos eles são rectos. 

 

São mais preciosos que o ouro, 

o ouro mais fino; 

são mais doces que o mel, 

o puro mel dos favos. 
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EVANGELHO Lc 10, 25-37 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas 
 

Naquele tempo, 

levantou-se um doutor da lei 

e perguntou a Jesus para O experimentar: 

«Mestre, que hei-de fazer para receber como herança a vida eterna?». 

Jesus disse-lhe: 

«Que está escrito na Lei? Como lês tu?». 

Ele respondeu: 

«Amarás o Senhor teu Deus 

com todo o teu coração e com toda a tua alma, 

com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento; 

e ao próximo como a ti mesmo». 

Disse-lhe Jesus: 

«Respondeste bem. Faz isso e viverás». 

Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: 

«E quem é o meu próximo?». 

Jesus, tomando a palavra, disse: 

«Um homem descia de Jerusalém para Jericó 

e caiu nas mãos dos salteadores. 

Roubaram-lhe tudo o que levava, espancaram-no 

e foram-se embora, deixando-o meio-morto. 

Por coincidência, descia pelo mesmo caminho um sacerdote; 

viu-o e passou adiante. 

Do mesmo modo, um levita que vinha por aquele lugar, 

viu-o e passou também adiante. 

Mas um samaritano, que ia de viagem, 

passou junto dele e, ao vê-lo, encheu-se de compaixão. 

Aproximou-se, ligou-lhe as feridas deitando azeite e vinho, 

colocou-o sobre a sua própria montada, 

levou-o para uma estalagem e cuidou dele. 

No dia seguinte, tirou duas moedas, 

deu-as ao estalajadeiro e disse: 
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LEITURA 2 Tim 3, 14 - 4, 2 

 

Leitura da Segunda Epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo  
 

Caríssimo: 

Permanece firme no que aprendeste 

e aceitaste como certo, 

sabendo de quem o aprendeste. 

Desde a infância conheces as Sagradas Escrituras; 

elas podem dar-te a sabedoria que leva à salvação, 

pela fé em Cristo Jesus. 

Toda a Escritura, inspirada por Deus, 

é útil para ensinar, persuadir, corrigir 

e formar segundo a justiça. 

Assim o homem de Deus será perfeito, 

bem preparado para todas as boas obras. 

Conjuro-te diante de Deus e de Jesus Cristo, 

que há-de julgar os vivos e os mortos, 

pela sua manifestação e pelo seu reino: 

Proclama a palavra, 

insiste a propósito e fora de propósito, 

argumenta, ameaça e exorta, 

com toda a paciência e doutrina. 
 

 

Palavra do Senhor. 
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ORAÇÃO UNIVERSAL  

 
Irmãos caríssimos: 

Invoquemos o Senhor Jesus Cristo, 

que ama todos os homens 

e a todos chama à felicidade eterna, 

dizendo confiantes: 

 

R. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. 

 

1. Pelo nosso Bispo António e seu coadjutor João,  

pelos presbíteros ao serviço do Evangelho 

e pelos diáconos, servidores da caridade, oremos. 

 

2. Pelos homens com responsabilidades mundiais, 

pelos que tomam a defesa dos mais pobres 

e pelos profetas que Deus nos envia, oremos. 

 

3. Pelos que são humilhados como Lázaro, 

pelos que são atormentados como o rico 

e pelos que seguem a Cristo, luz do mundo, oremos. 

 

4. Pelos emigrantes em busca de trabalho, 

por todos os excluídos deste mundo 

e por aqueles que foram vítimas de acidentes, oremos. 

 

5. Por nós próprios que escutámos Jesus Cristo, 

pelos que guardam no coração a sua mensagem 

e por aqueles que depressa a vão esquecer, oremos. 

 

Senhor Jesus Cristo, 

que não cessais de nos interpelar pela Palavra, 

abri os ouvidos do nosso coração 

à voz daqueles que nos chamam a servi-los 

nas suas necessidades e problemas. 

Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos.  

PARÀBOLAS DA MISERICÓRDIA 
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‘Trata bem dele; e o que gastares a mais 

eu to pagarei quando voltar’. 

Qual destes três te parece ter sido o próximo 

daquele homem que caiu nas mãos dos salteadores?». 

O doutor da lei respondeu: 

«O que teve compaixão dele». 

Disse-lhe Jesus: 

Então vai e faz o mesmo». 

 
 

Palavra da salvação. 
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ORAÇÃO UNIVERSAL  

 
Caríssimos irmãos e irmãs: 

Alarguemos os horizontes da nossa oração 

a todos os filhos de Deus e a todos os homens 

que procuram respostas para as suas dúvidas 

e peçamos fervorosamente:  

 

R.Escutai, Senhor, a oração do vosso povo. 

 

1. Pelas Igrejas do Oriente e do Ocidente,  

para que descubram a plenitude do amor de Deus 

e sejam fiéis à missão que Jesus lhes confiou, oremos.  

 

2. Pelos que não crêem em Deus, 

para que, pela rectidão e sinceridade das suas vidas, 

cheguem ao conhecimento do Senhor que os ama, oremos.  

 

3. Pelos que são roubados, espancados e maltratados, 

e por todas as pessoas feridas em acidentes, 

para que encontrem um bom samaritano no seu caminho, oremos. 

 

4. Pelos homens e mulheres agonizantes, 

para que, unidos à Paixão redentora de Cristo, 

cheguem purificados diante de Deus, oremos. 

 

5. Por nós mesmos que celebramos a Eucaristia, 

para que o Senhor nos dê a graça de O procurar 

e de cantarmos eternamente os seus louvores, oremos. 

 

Senhor, Pai santo, 

dai-nos a graça de cumprir os mandamentos 

que imprimistes no coração humano 

e não deixeis que jamais nos esqueçamos 

de ver em cada homem o nosso próximo. 

Por Cristo Senhor nosso. 
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- pois tenho cinco irmãos - 

para que os previna, 

a fim de que não venham também para este lugar de tormento’. 

Disse-lhe Abraão: 

‘Eles têm Moisés e os Profetas: que os oiçam’. 

Mas ele insistiu: 

‘Não, pai Abraão. Se algum dos mortos for ter com eles, 

arrepender-se-ão’. 

Abraão respondeu-lhe: 

‘Se não dão ouvidos a Moisés nem aos Profetas, 

também não se deixarão convencer, 

se alguém ressuscitar dos mortos’». 

 
 

Palavra da salvação. 
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EVAGELHO Lc 16, 19-31 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas 
 

Naquele tempo, 

disse Jesus aos fariseus: 

«Havia um homem rico, 

que se vestia de púrpura e linho fino 

e se banqueteava esplendidamente todos os dias. 

Um pobre, chamado Lázaro,  

jazia junto do seu portão, coberto de chagas. 

Bem desejava saciar-se do que caía da mesa do rico, 

mas até os cães vinham lamber-lhe as chagas. 

Ora sucedeu que o pobre morreu 

e foi colocado pelos Anjos ao lado de Abraão. 

Morreu também o rico e foi sepultado. 

Na mansão dos mortos, estando em tormentos, 

levantou os olhos e viu Abraão com Lázaro a seu lado. 

Então ergueu a voz e disse: 

‘Pai Abraão, tem compaixão de mim. 

Envia Lázaro, para que molhe em água a ponta do dedo  

e me refresque a língua, 

porque estou atormentado nestas chamas’. 

Abraão respondeu-lhe: 

‘Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em vida, 

e Lázaro apenas os males. 

Por isso, agora ele encontra-se aqui consolado, 

enquanto tu és atormentado. 

Além disso, há entre nós e vós um grande abismo, 

de modo que se alguém quisesse passar daqui para junto de vós, 

ou daí para junto de nós, 

não poderia fazê-lo’. 

O rico insistiu: 

‘Então peço-te, ó pai, 

que mandes Lázaro à minha casa paterna 
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LEITURA 1 Tim 1, 12-17 

 

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo 
 

Caríssimo: 

Dou graças Àquele que me deu força, 

Jesus Cristo, Nosso Senhor, 

que me julgou digno de confiança 

e me chamou ao seu serviço, 

a mim que tinha sido blasfemo, perseguidor e violento. 

Mas alcancei misericórdia, 

porque agi por ignorância, quando ainda era descrente. 

A graça de Nosso Senhor superabundou em mim, 

com a fé e a caridade que temos em Cristo Jesus. 

É digna de fé esta palavra 

e merecedora de toda a aceitação: 

Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, 

e eu sou o primeiro deles. 

Mas alcancei misericórdia, 

para que, em mim primeiramente, 

Jesus Cristo manifestasse toda a sua magnanimidade, 

como exemplo para os que hão-de acreditar n’Ele, 

para a vida eterna. 

Ao Rei dos séculos, Deus imortal, invisível e único, 

honra e glória pelos séculos dos séculos. Amen. 

 
 

Palavra do Senhor. 
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SALMO 50 (51) , 3-4.12-13.17.19 (R. Lc 15, 18) 

 

Refrão:  

Vou partir e vou ter com meu pai. 

 

Compadecei-Vos de mim, ó Deus, pela vossa bondade, 

pela vossa grande misericórdia, apagai os meus pecados. 

Lavai-me de toda a iniquidade 

e purificai-me de todas as faltas. 

 

Criai em mim, ó Deus, um coração puro 

e fazei nascer dentro de mim um espírito firme. 

Não queirais repelir-me da vossa presença 

e não retireis de mim o vosso espírito de santidade. 

 

Abri, Senhor, os meus lábios, 

e a minha boca anunciará o vosso louvor. 

Sacrifício agradável a Deus é um espírito arrependido: 

não desprezeis, Senhor, um espírito humilhado e contrito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARÀBOLAS DA MISERICÓRDIA 

A Ovelha Perdida e a Moeda Encontrada  

23 

SALMO 145 (146), 7-10 (R.1b) 

 

Refrão:  

Ó minha alma, louva o Senhor. 

 

O Senhor faz justiça aos oprimidos, 

dá pão aos que têm fome 

e a liberdade aos cativos. 

 

O Senhor ilumina os olhos dos cegos, 

o Senhor levanta os abatidos, 

o Senhor ama os justos. 

 

O Senhor protege os peregrinos, 

ampara o órfão e a viúva 

e entrava o caminho aos pecadores. 

 

O Senhor reina eternamente. 

O teu Deus, ó Sião, 

é rei por todas as gerações. 
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LEITURA 1 Tim 6, 11-16 

 

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo 
 

Caríssimo: 

Tu, homem de Deus, pratica a justiça e a piedade, 

a fé e a caridade, a perseverança e a mansidão. 

Combate o bom combate da fé, 

conquista a vida eterna, para a qual foste chamado 

e sobre a qual fizeste tão bela profissão de fé 

perante numerosas testemunhas. 

Ordeno-te na presença de Deus,  

que dá a vida a todas as coisas, 

e de Cristo Jesus,  

que deu testemunho da verdade diante de Pôncio Pilatos: 

Guarda o mandamento do Senhor, 

sem mancha e acima de toda a censura, 

até à aparição de Nosso Senhor Jesus Cristo, 

a qual manifestará a seu tempo 

o venturoso e único soberano, 

Rei dos reis e Senhor dos senhores, 

o único que possui a imortalidade e habita uma luz inacessível, 

que nenhum homem viu nem pode ver. 

A Ele a honra e o poder eterno. Amen. 

 
 

Palavra do Senhor. 
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EVANGELHO Lc 15, 1-10 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas 
 

Naquele tempo, 

os publicanos e os pecadores 

aproximavam-se todos de Jesus, para O ouvirem. 

Mas os fariseus e os escribas murmuravam entre si, dizendo: 

«Este homem acolhe os pecadores e come com eles». 

Jesus disse-lhes então a seguinte parábola: 

«Quem de vós, que possua cem ovelhas 

e tenha perdido uma delas, 

não deixa as outras noventa e nove no deserto, 

para ir à procura da que anda perdida, até a encontrar? 

Quando a encontra, põe-na alegremente aos ombros 

e, ao chegar a casa, 

chama os amigos e vizinhos e diz-lhes: 

‘Alegrai-vos comigo, porque encontrei a minha ovelha perdida’. 

Eu vos digo: 

Assim haverá mais alegria no Céu 

por um só pecador que se arrependa, 

do que por noventa e nove justos, 

que não precisam de arrependimento. 

Ou então, qual é a mulher 

que, possuindo dez dracmas e tendo perdido uma, 

não acende uma lâmpada, varre a casa 

e procura cuidadosamente a moeda, até a encontrar? 

Quando a encontra, chama as amigas e vizinhas e diz-lhes: 

‘Alegrai-vos comigo, porque encontrei a dracma perdida’. 

Eu vos digo: Assim haverá alegria entre os Anjos de Deus 

por um só pecador que se arrependa». 

 
 

Palavra da salvação. 
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ORAÇÃO UNIVERSAL  

 
Caríssimos fiéis: 

Como Moisés, intercedendo pelo povo de Deus, 

como Paulo, dando graças por ter alcançado misericórdia, 

e como Jesus, à procura da ovelha perdida,  

oremos dizendo: 

 

R. Ouvi, Senhor, a nossa oração. 

 

1. Pelos baptizados da nossa Diocese e suas paróquias, 

para que não fabriquem para si falsos ídolos, 

nem se desviem dos caminhos de Deus, oremos. 

 

2. Pelos responsáveis dos países com maiores dificuldades, 

para que não percam a coragem de lutar 

nem desanimem no esforço de as vencer, oremos. 

 

3. Pelos excluídos de todas as sociedades, 

para que encontrem quem os queira reintegrar 

e quem os julgue dignos de confiança, oremos. 

 

4. Por todos os filhos pródigos que abandonaram os seus lares, 

para que seus pais não percam a esperança 

de os ver regressar a casa sãos e salvos, oremos. 

 

5. Por aqueles que invocando as suas razões, 

deixaram vago o seu lugar nesta assembleia, 

para que aprendam de novo a louvar e a dar graças, oremos. 

 

Senhor Jesus Cristo, 

que nos procurais e nos chamais, 

nos acolheis e convidais para a vossa mesa, 

ensinai-nos a reconhecer todos os dias 

que o vosso amor supera o nosso pecado. 

Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos.  
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ORAÇÃO UNIVERSAL  

 
Irmãs e irmãos em Cristo: 

Pela Igreja e por nós próprios, 

oremos ao Pai celeste que espera sempre 

e perdoa aos filhos que regressam: 

 

R. Iluminai, Senhor, o nosso coração. 

 

1. Para que o Papa Francisco, 

os bispos e os presbíteros, 

ministros do perdão que vem de Deus, 

acolham os pecadores que se convertem, oremos. 

 

2. Para que os fiéis que se afastaram de Deus Pai, 

caindo em si, sintam o desejo de voltar 

e participem de novo nos dons da Igreja, oremos. 

 

3. Para que os homens que não sabem perdoar 

aprendam a fazer festa e a alegrar-se, 

sempre que os pecadores voltam à vida, oremos. 

 

4. Para que as famílias que têm filhos pródigos 

ofereçam a Cristo a sua dor e a sua cruz 

e d’Ele recebam a alegria do reencontro, oremos. 

 

5. Para que nós próprios e toda a nossa comunidade, 

participando na celebração da penitência, 

nos preparemos para celebrar a Páscoa, oremos. 

 

Senhor, que abraçais os filhos que regressam 

e para eles preparais uma grande festa, 

fazei que todos os fiéis que Vos suplicam 

experimentem o vosso perdão libertador. 

Por Cristo Senhor nosso. 
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e correu a lançar-se-lhe ao pescoço, cobrindo-o de beijos. 

Disse-lhe o filho: ‘Pai, pequei contra o Céu e contra ti. 

Já não mereço ser chamado teu filho’. 

Mas o pai disse aos servos: 

‘Trazei depressa a melhor túnica e vesti-lha. 

Ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. 

Trazei o vitelo gordo e matai-o. 

Comamos e festejemos, 

porque este meu filho estava morto e voltou à vida, 

estava perdido e foi reencontrado’. E começou a festa. 

Ora o filho mais velho estava no campo. 

Quando regressou, 

ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. 

Chamou um dos servos e perguntou-lhe o que era aquilo. 

O servo respondeu-lhe: ‘O teu irmão voltou 

e teu pai mandou matar o vitelo gordo, 

porque ele chegou são e salvo’. 

Ele ficou ressentido e não queria entrar. 

Então o pai veio cá fora instar com ele. 

Mas ele respondeu ao pai: 

‘Há tantos anos que eu te sirvo, 

sem nunca transgredir uma ordem tua, 

e nunca me deste um cabrito  

para fazer uma festa com os meus amigos. 

E agora, quando chegou esse teu filho, 

que consumiu os teus bens com mulheres de má vida, 

mataste-lhe o vitelo gordo’. 

Disse-lhe o pai: 

‘Filho, tu estás sempre comigo, 

e tudo o que é meu é teu. 

Mas tínhamos de fazer uma festa e alegrar-nos, 

porque este teu irmão estava morto e voltou à vida, 

estava perdido e foi reencontrado’». 
 

Palavra da salvação. 
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LEITURA 2 Cor 5, 17-21  

 

Leitura da Segunda Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios 
 

Irmãos: 

Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. 

As coisas antigas passaram; tudo foi renovado. 

Tudo isto vem de Deus, 

que por Cristo nos reconciliou consigo 

e nos confiou o ministério da reconciliação. 

Na verdade, é Deus que em Cristo reconcilia o mundo consigo, 

não levando em conta as faltas dos homens 

e confiando-nos a palavra da reconciliação. 

Nós somos, portanto, embaixadores de Cristo; 

é Deus quem vos exorta por nosso intermédio. 

Nós vos pedimos em nome de Cristo: 

reconciliai-vos com Deus. 

A Cristo, que não conhecera o pecado, 

Deus identificou-O com o pecado por causa de nós, 

para que em Cristo nos tornemos justiça de Deus. 

 
 

Palavra do Senhor. 
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SALMO 33 (34), 2-3.4-5.6-7(R. 9a) 

 

Refrão:  

Saboreai e vede como o Senhor é bom. 

 

A toda a hora bendirei o Senhor, 

o seu louvor estará sempre na minha boca. 

A minha alma gloria-se no Senhor: 

escutem e alegrem-se os humildes. 

 

Enaltecei comigo ao Senhor 

e exaltemos juntos o seu nome. 

Procurei o Senhor e Ele atendeu-me, 

libertou-me de toda a ansiedade. 

 

Voltai-vos para Ele e ficareis radiantes, 

o vosso rosto não se cobrirá de vergonha. 

Este pobre clamou e o Senhor o ouviu, 

salvou-o de todas as angústias. 
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EVANGELHO Lc 15, 1-3.11-32 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas 
 

Naquele tempo, 

os publicanos e os pecadores 

aproximavam-se todos de Jesus, para O ouvirem. 

Mas os fariseus e os escribas murmuravam entre si, dizendo: 

«Este homem acolhe os pecadores e come com eles». 

Jesus disse-lhes então a seguinte parábola: 

«Um homem tinha dois filhos. 

O mais novo disse ao pai: 

‘Pai, dá-me a parte da herança que me toca’. 

O pai repartiu os bens pelos filhos. 

Alguns dias depois, o filho mais novo, 

juntando todos os seus haveres, partiu para um país distante 

e por lá esbanjou quanto possuía, numa vida dissoluta. 

Tendo gastado tudo, 

houve uma grande fome naquela região, 

e ele começou a passar privações. 

Entrou então ao serviço de um dos habitantes daquela terra, 

que o mandou para os seus campos guardar porcos. 

Bem desejava ele matar a fome 

com as alfarrobas que os porcos comiam, 

mas ninguém lhas dava. 

Então, caindo em si, disse: 

‘Quantos trabalhadores de meu pai têm pão em abundância, 

e eu aqui a morrer de fome! 

Vou-me embora, vou ter com meu pai e dizer-lhe: 

Pai, pequei contra o Céu e contra ti. 

Já não mereço ser chamado teu filho, 

mas trata-me como um dos teus trabalhadores’. 

Pôs-se a caminho e foi ter com o pai. 

Ainda ele estava longe, quando o pai o viu: 

encheu-se de compaixão 
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