
Família, Igreja Doméstica em Oração! 
Celebração do Perdão em Família 

 

Coloque uma música para interiorização das presentes. Ao acender a vela apague a luz por alguns instantes. 
 

Fala-nos o Papa: “Eu sei que muitos de vocês se confessam para a Páscoa a fim de se 

reconciliar com Deus”, disse o Papa. “Mas muitos me dirão hoje: „Mas, padre, onde 

posso encontrar um sacerdote, um confessor? Não se pode sair de casa! E eu quero 

fazer as pazes com o Senhor, quero que Ele me abrace, que o meu Pai me abrace. 

O que posso fazer se não encontro um sacerdote?‟ Você faz o que diz o Catecismo. 

É muito claro: se você não encontra um sacerdote para se confessar fale com Deus, 

ele é seu Pai. Diga-lhe a verdade: „Senhor, eu fiz isso e aquilo. Perdoa-me!‟  

Peça-lhe perdão de todo coração, com o Ato de Contrição e prometa-lhe:  

„Depois, eu vou me confessar, mas perdoa-me agora‟. E logo você retornará à 

Graça de Deus. Você mesmo pode se aproximar, como o Catecismo nos en-

sina, do perdão de Deus sem ter um sacerdote. Pensem assim: este é o 

momento! E este é o momento certo, o momento oportuno. Um Ato 

de Contrição bem feito e a nossa alma se tornará branca como a neve”. 

Homilia do Santo Padre, o Papa Francisco,  

proferida no dia 20 de março de 2020 na Casa Santa Marta. 

 

1. Canto inicial 
 

- Eis o tempo de conversão! Eis o dia da salvação! Ao Pai voltemos, juntos andemos: eis o tempo de 

conversão! 

1. Os caminhos do Senhor são verdade, são amor dirigi os passos meus, em vós espero, oh Senhor! Ele guia 

ao bom caminho quem errou e quer voltar. Ele é bom, fiel e justo, Ele busca e vem salvar. 

2. Viverei com o Senhor Ele é o meu sustento, eu confio, mesmo quando minha dor não mais aguento. Tem 

valor aos olhos Seus meu sofrer e meu morrer, libertai o vosso servo e fazei-o reviver! 
 

2. Acolhida 
 

- Em nome do Pai, do Filho e o Espírito Santo. 

- Amém! 

- A paz esteja conosco. 

- O amor de Cristo nos uniu. 
 

3. Exortação  
 

Estamos reunidos para celebrar o perdão de Deus. Temos consciência de nossas fragilidades, misérias e pe-

cados. Ainda assim, recordamos com grande alegria, a palavra do Papa Francisco, no Ano Santo da Miseri-

córdia: “o perdão de Deus para os nossos pecados não conhece limites” (MV 22). Nesta certeza, queremos 

hoje, como família, reconhecer que somos pecadores e, assim, receber o perdão divino, para celebrarmos 

dignamente o Mistério Pascal. Peçamos as luzes do Espírito Santo, cantando: 
 

A nós descei Divina Luz. A nós descei Divina Luz. Em nossas almas acendei, o amor, o amor de Jesus. Em 

nossas almas acendei, o amor, o amor de Jesus. 
 

 

4. Acolhendo a Palavra de Deus 
 

Ler: Carta de São Tiago 5, 16 
 

 



5. Salmo Responsorial (Salmo 50) 
 

R. Pequei, Senhor, misericórdia! 

– 
3
 Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia! * 

Na imensidão de vosso amor, purificai-me! 

–
4
 Lavai-me todo inteiro do pecado, * 

e apagai completamente a minha culpa! 
 

–
5
 Eu reconheço toda a minha iniquidade, * 

o meu pecado está sempre à minha frente. 

–
6
 Foi contra vós, só contra vós, que eu pequei, * 

e pratiquei o que é mau aos vossos olhos! 
 

– Mostrais assim quanto sois justo na sentença, * 

e quanto é reto o julgamento que fazeis. 

–
7
 Vede, Senhor, que eu nasci na iniquidade * 

e pecador já minha mãe me concebeu. 
 

–
8
 Mas vós amais os corações que são sinceros, * 

na intimidade me ensinais sabedoria. 

–
9
 Aspergi-me e serei puro do pecado, * 

e mais branco do que a neve ficarei. 
 

–
10

 Fazei-me ouvir cantos de festa e de alegria, * 

e exultarão estes meus ossos que esmagastes. 

–
11

 Desviai o vosso olhar dos meus pecados * 

e apagai todas as minhas transgressões! 

 

–
12

 Criai em mim um coração que seja puro, * 

dai-me de novo um espírito decidido. 

–
13

 Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, * 

nem retireis de mim o vosso Santo Espírito! 
 

–
14

 Dai-me de novo a alegria de ser salvo * 

e confirmai-me com espírito generoso! 

–
15

 Ensinarei vosso caminho aos pecadores, * 

e para vós se voltarão os transviados. 
 

–
16

 Da morte como pena, libertai-me, * 

e minha língua exaltará vossa justiça! 

–
17

 Abri meus lábios, ó Senhor, para cantar, * 

e minha boca anunciará vosso louvor! 
 

–
18

 Pois não são de vosso agrado os sacrifícios, * 

e, se oferto um holocausto, o rejeitais. 

–
19

 Meu sacrifício é minha alma penitente, * 

não desprezeis um coração arrependido! 
 

–
20

 Sede benigno com Sião, por vossa graça, * 

reconstruí Jerusalém e os seus muros! 

–
21

 E aceitareis o verdadeiro sacrifício, * 

os holocaustos e oblações em vosso altar! 

 

6. Canto 

Eu vim para escutar: Tua Palavra! Tua Palavra!  

Tua Palavra de Amor. (bis) 
 

7. Evangelho 
 

Ler: Lucas 15, 11-32 
 

8. Canto 

Eu quero entender melhor: Tua Palavra! Tua Palavra!  

Tua Palavra de Amor. (bis) 
 

9. Partilhando a Palavra 

1. Com qual dos três personagens eu mais me assemelho? 

2. Repare os verbos que expressam da ação do Pai: ver, encher, correr, abraçar, cobrir. Já experimentou 

essa ação de Deus em sua vida? 

3. O filho mais velho executa todas as leis e obrigações, mas, não conhece profundamente o Pai. Como es-

tabeleço minha relação com Deus? Busco ter intimidade ou conveniência? 

4. Um cabrito! Tudo o que é meu é teu! Contudo, e o meu cabrito? Quais são as recompensas que busco na 

prática do amor? Ou amo simplesmente por amor? Quais são os cabritos que me impedem de ter intimidade 

com Deus? 

5. O centro da parábola é o Pai. Minhas ações são de misericórdia e acolhida, como as do Pai? 
 

10. Canto 

O mundo ainda vai viver: Tua Palavra! Tua Palavra!  

Tua Palavra de Amor. (bis) 
 



11. Rito Penitencial  
 

Confessemos a Deus os nossos pecados: 

Confesso a Deus, todo-poderoso e a vós, irmão e irmãs, que pequei muitas vezes: por pensamentos, 

palavras, atos e omissões por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço a Virgem Maria, aos anjos 

e santos e a vós, irmão e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. 
 

Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza a vida eterna. 

Amém. 
 

Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. 

Cristo, tende piedade de nós.  Cristo, tende piedade de nós. 

Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. 
 

12. Pai Nosso 
 

13. Ação de Graças pelo Perdão 

Pai Santo, obrigado pelo perdão que nos destes, por vosso Filho Jesus Cristo na graça do Espírito Santo. 

Fazei que sejamos uma bela expressão e expansão deste amor misericordioso, neste mundo tão machucado 

pelo ódio, rancor, desavença. Por isso, Senhor, ainda ousamos pedir: 
 

Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. 

Onde houver ódio, que eu leve o amor; 

Onde houver ofensa, que eu leve o perdão; 

Onde houver discórdia, que eu leve a união; 

Onde houver dúvida, que eu leve a fé; 

Onde houver erro, que eu leve a verdade; 

Onde houver desespero, que eu leve a esperança; 

Onde houver tristeza, que eu leve alegria; 

Onde houver trevas, que eu leve a luz. 

Ó mestre, fazei que eu procure mais 

consolar que ser consolado; 

compreender, que ser compreendido; 

amar, que ser amado. 

Pois é dando que se recebe, 

é perdoando que se é perdoado, 

e é morrendo que se vive 

para a Vida Eterna. 

Amém. 
 

14. Oração da Saúde e da Paz do Bem-aventurado Padre Eustáquio 

Oh Jesus! Pelo Sangue que derramastes e pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima, dai a vista aos cegos, 

andar aos paralíticos, saúde aos enfermos e paz a todos que sofrem. Amém. 

Bem-aventurado Padre Eustáquio, missionário da saúde e da paz, rogai por nós. Amém. 
 

15. Oração de sufrágio 

Rezemos pelos falecidos, em especial por aqueles que foram ceifados pelo vírus Coronavírus: 

Dai-lhes, Senhor, o repouso eterno e brilhe para eles a Vossa Luz! Amém. 
 

16. Bênção Final  

O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna em nome do Pai e do Filho † e do 

Espírito Santo. Amém. 

 



Sugestão de penitência 

1. Dar comida a quem passa fome; 

2. Dar roupar a quem não tem; 

3. Mandar uma mensagem de esperança a uma pessoa idosa; 

4. Rezar pelo Santo Padre, o Papa Francisco; 

5. Rezar pelas vítimas do Coronavírus; 

6. Não utilizar o celular durante as refeições; 

7. Não publicar Fake News; 

8. Não jogar lixo na rua; 

9. Dividir as tarefas domésticas; 

10. Ser justo com seus funcionários; 

11. Interessar-se pela preservação do meio ambiente; 

12. Valorizar a causa dos indígenas, ribeirinhos, afrodescendentes, homossexuais. 

13. Denunciar o mal trato as mulheres. 

14. Proteger as crianças do trabalho escravo; 

15. Não promover o ódio. 

 

 

Frei Éderson Queiroz, OFMCap. 

 

 


