
 

Antífona de entrada 

Alegra-te, Jerusalém! Reuni-vos, vós todos 
que a amais; vós que estais tristes, exultai de 
alegria! Saciai-vos com a abundância de suas 
consolações. (Cf. Is 66, 10-11) 
 

Oração do dia 

Ó Deus, que por vosso Filho realizais de mo-
do admirável a reconciliação do gênero huma-
no, concedei ao povo cristão correr ao encon-
tro das festas que se aproximam cheio de fe-
rvor e exultando de fé. Por nosso Senhor Je-
sus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espíri-
to Santo. 
 

Primeira Leitura 

Josué 5,9-12 
Leitura do livro de Josué – Naqueles dias, 9o 
Senhor disse a Josué: “Hoje tirei de cima de 
vós o opróbrio do Egito”. 10Os israelitas fica-
ram acampados em Guilgal e celebraram a 
Páscoa no dia catorze do mês, à tarde, na 

planície  de  Jericó.  11No  dia  seguinte  à 
Páscoa, comeram dos produtos da terra, pães 
sem fermento e grãos tostados nesse mesmo 
dia. 12O maná cessou de cair no dia seguinte, 
quando comeram dos produtos da terra. Os 
israelitas não mais tiveram o maná. Naquele 
ano comeram dos frutos da terra de Canaã. – 
Palavra do Senhor. 
 

Salmo Responsorial 

33(34) 

R. Provai e vede quão suave é o Senhor! 
 

1. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo, / 
seu louvor estará sempre em minha boca. / 
Minha alma se gloria no Senhor; / que 
ouçam os humildes e se alegrem! – R. 

2.  Comigo engrandecei ao Senhor Deus, / 
exaltemos todos juntos o seu nome! / Todas 
as vezes que o busquei, ele me ouviu / e de 
todos os temores me livrou. – R. 

3. Contemplai a sua face e alegrai-vos, / e 
vosso rosto não se cubra de vergonha! / Es-
te infeliz gritou a Deus e foi ouvido, / e o 
Senhor o libertou de toda angústia. – R. 

 

Segunda Leitura 

2 Coríntios 5,17-21 
Leitura da segunda carta de São Paulo aos 
Coríntios – Irmãos, 17se alguém está em Cri-
sto, é uma criatura nova. O mundo velho de-
sapareceu. Tudo agora é novo. 18E tudo vem 
de Deus, que, por Cristo, nos reconciliou con-
sigo e nos confiou o ministério da reconci-
liação. 19Com efeito, em Cristo, Deus recon-
ciliou o mundo consigo, não imputando aos 
homens as suas faltas e colocando em nós a 
palavra da reconciliação. 20Somos, pois, em-
baixadores de Cristo, e é Deus mesmo que 
exorta através de nós. Em nome de Cristo, 
nós  vos  suplicamos:  deixai-vos  reconciliar 
com  Deus.  21Aquele  que  não  cometeu 
nenhum pecado, Deus o fez pecado por nós, 
para que nele nós nos tornemos justiça de 
Deus. – Palavra do Senhor. 

Com alegria nos reunimos para celebrar, na Eu-
caristia, o mistério pascal de Jesus. O Senhor nos 
acolhe de braços abertos e nos convida a provar a 
suavidade do seu amor. Reconciliados por Cristo 
com Deus, nosso Pai, participemos do banquete 
por ele oferecido, no qual partilhamos do seu per-
dão e da sua misericórdia. 
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Aclamação ao Evangelho  

R. Louvor e honra a vós, Senhor Jesus. 
Vou levantar-me e vou a meu pai e lhe direi: / 
Meu pai, eu pequei contra o céu e contra ti 
(Lc 15,18). – R. 
 

Evangelho 

Lucas 15,1-3.11-32 
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo 
segundo Lucas – Naquele tempo, 1os publica-
nos e pecadores aproximavam-se de Jesus 
para o escutar. 2Os fariseus, porém, e os me-
stres da Lei criticavam Jesus: “Este homem 
acolhe os pecadores e faz refeição com eles”. 
3Então,  Jesus  contou-lhes  esta  parábola: 
11“Um homem tinha dois filhos. 12O filho 
mais novo disse ao pai: ‘Pai, dá-me a parte da 
herança que me cabe’. E o pai dividiu os bens 
entre eles. 13Poucos dias depois, o filho mais 
novo juntou o que era seu e partiu para um 
lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vi-
da desenfreada. 14Quando tinha gasto tudo o 
que possuía, houve uma grande fome naquela 
região e ele começou a passar necessidade. 
15Então foi pedir trabalho a um homem do 
lugar, que o mandou para seu campo cuidar 
dos porcos. 16O rapaz queria matar a fome 
com a comida que os porcos comiam, mas 
nem isso lhe davam. 17Então caiu em si e 
disse: ‘Quantos empregados do meu pai têm 
pão com fartura, e eu aqui, morrendo de fo-
me. 18Vou-me embora, vou voltar para meu 
pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e con-
tra ti; 19já não mereço ser chamado teu filho. 
Trata-me como a um dos teus empregados’. 
20Então ele partiu e voltou para seu pai. Qu-
ando ainda estava longe, seu pai o avistou e 
sentiu compaixão.  Correu-lhe ao  encontro, 
abraçou-o e cobriu-o de beijos. 21O filho, en-
tão, lhe disse: ‘Pai, pequei contra Deus e con-
tra ti. Já não mereço ser chamado teu filho’. 
22Mas o pai disse aos empregados: ‘Trazei 
depressa a melhor túnica para vestir meu 
filho.  E  colocai  um  anel  no  seu  dedo  e 
sandálias nos pés. 23Trazei um novilho gordo 
e  matai-o.  Vamos  fazer  um  banquete. 
24Porque este meu filho estava morto e tor-
nou a viver; estava perdido e foi encontrado’. 
E começaram a festa. 25O filho mais velho 
estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, 
ouviu música e barulho de dança. 26Então 
chamou um dos criados e perguntou o que 
estava acontecendo. 27O criado respondeu: ‘É 
teu irmão que voltou. Teu pai matou o no-
vilho gordo, porque o recuperou com saúde’. 
28Mas ele ficou com raiva e não queria en-
trar. O pai, saindo, insistia com ele. 29Ele, 
porém, respondeu ao pai: ‘Eu trabalho para ti 

há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer 
ordem tua. E tu nunca me deste um cabrito 
para eu festejar com meus amigos. 30Quando 
chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens 
com prostitutas, matas para ele o novilho 
cevado’. 31Então o pai lhe disse: ‘Filho, tu 
estás sempre comigo e tudo o que é meu é 
teu. 32Mas era preciso festejar e alegrar-nos, 
porque este teu irmão estava morto e tornou 
a viver; estava perdido e foi encontrado'”. – 
Palavra da salvação. 
 
ORAÇÃO DOS FIÉIS  
Glorifiquemos a Deus, cuja bondade é infini-
ta, e por Jesus Cristo, que vive eternamente 
intercedendo por nós junto ao Pai, rezemos; e 
digamos: 
 

R. Acendei em nós, Senhor,  
    o fogo do vosso amor! 
1. Deus de misericórdia, fazei-nos viver hoje 
generosamente a prática do amor fraterno,  
para que todos sintam em nós os efeitos da 
vossa bondade. R. 

2. Vós que na arca salvastes Noé das águas 
do dilúvio, salvai os catecúmenos nas águas 
do batismo. R. 

3. Saciai-nos não apenas de pão, mas de toda 
palavra que sai de vossa boca. R. 

4.  Afastai todo sentimento de discórdia e 
divisão, para que reinem sempre entre nós a 
caridade e a paz. R. 

(Outras preces da comunidade) 

P: Possam agradar-vos, ó Deus, as preces de vossa 
Igreja, para que recebamos por vossa misericórdia 
o que por nossos méritos não ousamos esperar.  

AS: Amém. 

Sobre as Oferendas 

Ó Deus, concedei-nos venerar com fé e ofere-
cer pela redenção do mundo os dons que nos 
salvam e que vos apresentamos com alegria. 
Por Cristo, nosso Senhor. 

Antífona da Comunhão 

Énecessário, filho, que te alegres: teu irmão 
estava morto e reviveu; perdido, e foi achado. 
(Lc 15, 32) 

Depois da Comunhão 

Ó Deus, luz de todo ser humano que vem a 
este mundo, iluminai nossos corações com o 
esplendor da vossa graça, para pensarmos 
sempre o que vos agrada e amar-vos de todo o 
coração. Por Cristo, nosso Senhor. 



Os fariseus ficaram escandalizados pelo 
fato de Jesus festejar com publicanos e 
outros pecadores. Eles acreditavam que 
tal companhia era inadequada para o ho-
mem que pregava a Palavra de Deus. 

A parábola do "filho pródigo" 
é a resposta de Jesus a essa 
acusação dos fariseus. Nesta 
parábola, Jesus descreve tan-
to a vida dos pecadores com 
os quais Ele festejou como a 
dos  fariseus  que  criticaram 
estas festas. 

Na verdade, os pecadores, co-
mo o filho mais novo da pará-
bola, afastaram-se de Deus e 
desperdiçaram  muitos  dos 
Seus dons, mas foram capazes 
de reconhecer seu erro, acei-
tar o perdão e agora compar-
tilhar a alegria de Deus, o 
Pai. 

Os fariseus, como o filho mais 
velho, tentavam obedecer aos mandamen-
tos e servir a Deus, mas só o fizeram para 
obter alguns benefícios. Os fariseus confia-
vam em seus feitos mais do que na miseri-
córdia de Deus. Por causa disso, apesar do 
fato de que pareciam estar perto de Deus, 
eles não conheciam realmente o Seu amor, 
eles eram incapazes de compreender a Sua 
misericórdia. Como consequência, eles não 
participaram da alegria de Deus, mas ape-
nas ficaram ao lado dele, cheios de raiva e 
inveja. 

Através desta parábola, Jesus instrui os 
fariseus que, as festas que eles criticam, 
revelam a enormidade da misericórdia de 

Deus para com os pecadores, bem como a 
alegria de Deus em conversão deles. Ao 
mesmo tempo, Jesus mostra o grande pro-
blema dos próprios fariseus. Ele não faz 
isso para criticá-los ou humilhá-los, mas 

para que eles pudessem reco-
nhecer esse problema e aceitar 
o perdão de Deus, para que 
também eles compartilhassem 
a alegria de Deus, o Pai. 

Por meio dessa parábola, Je-
sus está nos instruindo que 
toda  desobediência  a  Deus 
sempre leva à perda do ho-
mem, mas o fruto da nossa 
obediência são decididos para 
nosso motivação. A obediência 
que Deus deseja de nós é uma 
forma de unir nossas vontades 
com a vontade de Deus e, por-
tanto, é uma forma de apro-
fundar nosso relacionamento 
com  Deus,  participando  de 
Sua vida e de Seu amor. Se 

um homem não deseja esse relacionamen-
to, nem deseja participar da vida e do 
amor de Deus, e obedece a Deus apenas 
com o propósito de obter alguma recom-
pensa, ou seja, para que Deus cumpra al-
gum de seu próprio desejo, então sua obe-
diência leva à hipocrisia e orgulho, e tam-
bém fecha o coração desse homem para o 
amor de Deus. 

Vamos rezar para que mais e mais pesso-
as percebam em suas vidas os sinais do 
amor de Deus, e conhecendo a grandeza e 
a enormidade desse amor, aceitem-o e res-
pondam a esse amor com seu amor. 

4º Domingo da Quaresma 

Por que Nossa Senhora de Fátima se preocupava tanto com a Rússia? 

Quando compreendemos o comunismo especialmente em sua dimensão cultural, a 
propagação dos erros da Rússia torna-se ainda mais evidente. 

John-Henry Westen  (Tradução: Sensus Fidei)  11 de Maio de 2017 

Ao investigar as aparições de Fátima em 
razão de vários compromissos este ano, vi-me 
confrontado repetidamente pela insistência de 
Nossa Senhora com a consagração da Rússia. 
Depois que ela fosse feita, bem como a prática 
dos  cinco  primeiros  sábados  de  reparação, 
Nossa  Senhora  prometeu  que  a  Rússia  se 
converteria e um período de paz seria dado à 

humanidade. Do contrário, advertiu a Rainha 
do Céu, a Rússia "espalhará os seus erros pelo 
mundo, promovendo guerras e perseguições à 
Igreja".  E  acrescentou:  "Os  bons  serão 
martirizados, o Santo Padre terá muito que 
sofrer, várias nações serão aniquiladas." 

"Por  fim,  o  meu  Imaculado  Coração 



triunfará",  ela  disse.  "O  Santo  Padre 
consagrar-me-á a Rússia, que se converterá, 
e será concedido ao mundo algum tempo de 
paz." 

O Papa São João Paulo II, é claro, confiou 
o mundo ao Imaculado Coração em 1984, 
mas nós ainda estamos a esperar por esse 
período de paz. Nunca como no último meio 
século se viu tanta guerra, tantos massacres, 
tantos  martírios  e  tantos  abortos. 
Ominosamente,  ainda  não  vimos  o 
aniquilamento de várias nações. Mas o que 
tudo isso tem a ver com a Rússia? 

A  Rússia  representa,  nas  mentes  de 
maior  parte  das  pessoas,  a  origem  do 
comunismo — pensado principalmente como 
um sistema econômico em competição com o 
capitalismo.  No  entanto,  quando  nós 
realmente compreendemos o comunismo, a 
propagação  dos  erros  da  Rússia  torna-se 
evidente. 

O  livro  “O  Comunista  Exposto: 
Desvendando o Comunismo e Restaurando a 
Liberdade” é a fonte mais concisa e acessível 
que  delineia  as  metas  e  a  ideologia 
comunistas.  Foi  escrito  por  W.  Cleon 
Skousen,  um ex-agente do FBI que teve 
contato direto com várias fontes originais e a 
melhor inteligência da organização quando 
se investigou a infiltração comunista nos 
Estados Unidos. O livro está catalogado no 
Registro do Congresso e o presidente Ronald 
Reagan  comentou  sobre  ele  dizendo: 
"Ninguém  está  mais  qualificado  para 
discutir  a  ameaça  do  comunismo  a  esta 
nação." 

Uma seleção dos objetivos do comunismo 
listados por Skousen servem para ilustrar a 
sua  disseminação  por  todas  as  nações, 
especialmente no Ocidente: 

● Eliminar todas as  leis que regulam a 
obscenidade,  qualificando-as  como 
"censura"  e  como  uma  violação  da 
liberdade de expressão e de imprensa. 

● Romper  os  padrões  culturais  de 
moralidade,  promovendo  pornografia  e 
obscenidade em livros, revistas,  filmes, 
rádio e TV. 

● Apresentar  a  homossexualidade,  a 
degeneração  e  a  promiscuidade  como 
sendo "normal, natural, saudável". 

● Infiltrar as igrejas e substituir a religião 
revelada pela religião "social". 

● Desacreditar  a  Bíblia  e  enfatizar  a 
necessidade  de  uma  maturidade 
intelectual  que  dispense  "muleta 
religiosa". 

● Eliminar a oração ou qualquer tipo de 
expressão  religiosa  nas escolas,  com o 

fundamento de que ela viola o princípio 
da "separação entre Igreja e Estado". 

● Desacreditar  a  família  enquanto 
instituição. Incentivar a promiscuidade, a 
masturbação e o divórcio fácil. 

● Enfatizar  a  necessidade  de  afastar  as 
crianças da influência negativa dos pais. 
Atribuir "preconceitos, bloqueios mentais 
e retardamento das crianças à influência 
supressiva dos pais". 

Além do comunismo, no entanto, outro 
dos erros da Rússia que se espalhou com 
força  por  todo  o  mundo  foi  o  aborto.  A 
prática  foi  legalizada  na  Rússia  pela 
primeira vez em 1920 e, até hoje, o país 
apresenta a maior taxa de aborto per capita 
do  mundo:  com  uma  população  de  143 
milhões, há 1,2 milhões de abortos por ano. 

Não resta dúvida de que as predições e 
promessas  de  Maria  se  tornarão 
verdadeiras.  Nossa  Senhora  de  Fátima 
previu a Segunda Guerra Mundial  e até 
mesmo um sinal de alerta que a precederia. 
Alertou sobre a epidemia de impureza que 
infestou o planeta. Deu aos fiéis tarefas a 
cumprir, a fim de que se realize o triunfo do 
seu Imaculado Coração — profecias estas às 
quais ela será igualmente fiel. 

Então, assim como nós honramos nossas 
próprias mães neste mês de maio, vamos 
examinar novamente os pedidos de Nossa 
Senhora e colocá-los em prática. Ela pediu 
oração, particularmente a do Santo Rosário e 
a devoção do Escapulário do Carmo. Ela 
pediu  reparação  pelos  pecados  e  ultrajes 
perpetrados contra a graça de Deus e pelas 
blasfêmias contra os Sagrados Corações de 
Jesus e Maria, especialmente com a prática 
dos cinco primeiros sábados. E, finalmente, 
ela  pediu  a  consagração  ao  Imaculado 
Coração de Maria, tanto a título pessoal 
como, publicamente, a da Rússia pelo Papa e 
pelos bispos de todo o mundo. 

Quase a totalidade dessas matérias está 
sob o nosso controle pessoal. Não há melhor 
oportunidade do que este ano, especialmente 
durante o período da Ressurreição, o Tempo 
Pascal, para implementar essas práticas em 
nossas vidas. Empunhemos, pois, a arma do 
Rosário, o cordão umbilical que nos liga à 
nossa Mãe Celestial. Façamos a devoção dos 
cinco primeiros sábados e ensinemo-la aos 
nossos filhos. Consagremo-nos, como ensinou 
São Luís de Montfort, ao Coração Imaculado 
de  Maria,  condição  que  São  João  Paulo 
considerava "indispensável a quem quer que 
deseje se entregar sem reservas a Cristo e à 
obra da redenção". 


