
 

1 

 

O DOMINGO 
4 DOMINGO DA QUARESMA    MISSA DA RECONCILIAÇÃO 

CANTO DE ENTRADA   入祭の歌   ACOLHIDA 司式者のことば 

 

ORAÇÃO 集会祈願 

O Deus, fonte de toda bondade, acolhei a confissão da nossa fraqueza para que, humilhados 

pela consciência de nossas faltas, sejamos confortados pela vossa misericórdia. Por nosso 

Senhor Jesus Cristo. Amém. 

 

  PRIMEIRA LEITURA  第一の朗読 (1 Jn 4, 12-2) 

(Como exame de consciência y arrependimento escutamos a primeira leitura) 

Irmãos, ninguém jamais viu a Deus.Se nos amamos uns aos outros Deus está conosco e entre 

nós. Podemos amar-nos uns aos outros porque Ele nos amou primeiro. Quem diga “Eu amo a 

Deus” mas odeia seu irmão, é um mentiroso, porque quem não ama a seu irmão, a quem vê, não 

poderá amar a Deus. E este é justamente o mandamento que recebemos dEle: quem ama a Deus, 

ame também o seu irmão.  

 

Reconheçamos os nossos pecados 

(Tempo de silêncio para reconhece-los, fazendo nossa confissão diante de Deus) 

Reconheçamos comunitariamente a necessidade de conversão.   告白の祈り 

 

CONFESSO A DEUS TODO-BONDOSO E TODO-PODEROSO E A VÓS, IRMÃOS E IRMÃS, 

QUE PEQUEI MUITAS VEZES POR PENSAMENTOS E PALAVRAS, ATOS E OMISSÕES, POR 

MINHA CULPA, MINHA TÃO GRANDE CULPA. E PEÇO À VIRGEM MARIA, AOS ANJOS E 

SANTOS E A VÓS. IRMÃOS E IRMÃS, QUE ROGUEIS POR MIM A DEUS, NOSSO SENHOR. 

 

ABSOLVIÇÃO    赦免 

Deus, Pai de misericórdia, que, pela morte e ressurreição de seu Filho, reconciliou o mundo 

consigo e infundiu o Espírito Santo para remissão dos pecados, vos conceda, pelo ministério da 

Igreja, o perdão e a paz. Recebei o perdão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 

 

SALMO (GRATIDÃO DEPOIS DA CONFISSÃO (感謝と償いの詩編) 

Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor; por tua grande compaixão apaga as minhas 

transgressões. Purifica-me, e ficarei puro; lava-me, e mais branco do que a neve serei. Faze-me 

ouvir de novo júbilo e alegria; e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus 

pecados e apaga todas as minhas iniqüidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova 

dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu 

Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a 
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minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios. Os sacrifícios que agradam a 

Deus são um espírito quebrantado; um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. 

EVANGELHO  福音書の朗読 （Jn 9, 1-41） 

Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. Os discipulos perguntaram 

a Jesus: Mestre, quem pecou para que nascesse cego: ele ou os seus pais? Jesus respondeu: 

Nem ele nem seus pais pecaram, mais isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele. 

É necessario que nós realizemos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Vem a noite, 

em que ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo eu sou a luz do mundo... Então Jesus 

disse: Eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que os que não veem vejam e os 

que veem se tornem cegos. Alguns fariseus, que estavam com ele, ouviram isso e lhe disseram: 

Porventura também nós somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: Se fôsseis cegos, não teríeis 

culpa; mas como dizeis: Nós vemos, o vosso pecado permanece. 

‐Palavra da salvação      AS: Glória a vós, Senhor.  

 

PROFISSÃO DE FÉ 

PR: Creio em Deus Pai todo poderoso, criador do céu e da terra:  

AS: e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do 

Espírito Santo: nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Poncio 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 

 

PRECES DA ASSEMBLÉIA 

PR: Irmãos, irmãs, peçamos a Deus que acompanhe com sua luz nossos passos de cada dia, 

dizendo:  Iluminai, Senhor, nossa vida!  

PR: Despertai nos catecúmenos a luz da fé e fortalecei em cada cristão a fidelidade aos 

compromissos batismais, nós vos pedimos.   AS: Iluminai, Senhor, nossa vida! 

(Façam espontaneamente preces) 

 

ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS 奉献 

PR: Orai, irmãos e irmãs para que a nossa oferenda seja aceita por Deus Pai Todo misericordioso 

AS: Receba o Senhor por tuas mãos este sacrificio, para glória de seu nome, para nosso 

bem e de toda a santa igreja. 

PR: Recebe Senhor com este pão e este vinho o que eles representam: a vida cotidiana de cada 

família com suas penas e alegrias, seu trabalho e seu repouso, suas preces de perdão e de 

agradecimento. Que tudo isso se transforme em vida de Cristo para a vida do mundo. Por J C 

Nosso Senhor.      AS: Amem  
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ORAÇÃO EUCARÍSTICA 

和解の奉献分、いのちのパンを聖別 

PR: O Senhor esteja convosco.   AS: Ele está no meio de nós. 

PR Corações ao alto.      AS: O nosso coração está em Deus. 

PR: Demos graças ao Senhor, nosso Deus.    AS: É nosso dever e nossa salvação. 

PR: Na verdade, é justo e bom agradecer-vos, Deus Pai, porque constantemente nos chamais a 

viver na felicidade completa. Vós, Deus de ternura e de bondade, nunca vos cansais de perdoar. 

Ofereceis vosso perdão a todos, convidando os pecadores a entregar-se confiantes à vossa 

misericórdia.   AS: Como é grande, ó Pai, a vossa misericórdia! 

PR: Jamais nos rejeitastes, quando quebramos a vossa aliança, mas, por Jesus, vosso Filho e 

nosso irmão, criastes com a família humana novo laço de amizade, laço estreito e forte, que nada 

poderá romper. Concedeis agora a vosso povo, tempo de graça e reconciliação. Dai, pois, em 

Cristo, novo alento à vossa Igreja, para que volte para vós. Fazei que, sempre mais dócil ao 

Espírito Santo, se coloque ao serviço de todos. 

AS: Como é grande, ó Pai, a vossa misericórdia! 

PR: Cheios de admiração e reconhecimento, unimos nossa voz à das multidões do céu para 

cantar o poder de vosso amor e a alegria da nossa salvação: 

PR, AR: Santo, Santo, Santo, Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa 

gloria. Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. 

PR: Ó Deus, desde a criação do mundo, fazeis o bem a cada um de nós para sermos santos como 

vós sois santo. Olhai vosso povo aqui reunido e derramai a força do Espírito, para que estas 

oferendas se tornem o Corpo e o Sangue do Filho muito amado, no qual também somos vossos 

filhos. Enquanto estávamos perdidos e incapazes de vos encontrar, vós nos amastes de modo 

admirável, pois vosso Filho – o justo e santo – entregou-se em nossas mãos, aceitando ser 

pregado na cruz.  AS: Como é grande, ó Pai, a vossa misericórdia! 

PR: Antes, porém, de seus braços abertos traçarem entre o céu e a terra o sinal permanente da 

vossa aliança, Jesus quis celebrar a Páscoa com seus discípulos. Ceando com eles, tomou o pão 

e pronunciou a bênção de ação de graças. Depois, partindo o pão, o deu a seus amigos, dizendo: 

TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS. 

Ao fim da ceia, Jesus, sabendo que ia reconciliar todas as coisas pelo sangue a ser derramado na 

cruz, tomou o cálice com vinho.Deu graças novamente e passou o cálice a seus amigos, dizendo: 

TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O CÁLICE DO MEU SANGUE , 

O SANGUE DA NOVA E ETERNA ALIANÇA, QUE SERÁ DERRAMADO POR VÓS E POR 

TODOS, PARA A REMISSÃO DOS PECADOS. FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM. 

Eis o mistério da fé!  AS: Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa 

ressurreição. Vinde, Senhor Jesus! 

PR: Lembramo-nos de Jesus Cristo, nossa Páscoa e certeza da paz definitiva. Hoje celebramos 

sua morte e ressurreição, esperando o dia feliz de sua vinda gloriosa. Por isso, vos apresentamos, 

ó Deus fiel, a vítima de reconciliação que nos faz voltar à vossa graça.   
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AS: Esperamos, ó Cristo, vossa vinda gloriosa! 

PR: Olhai com amor, Pai misericordioso, aqueles que atraís para vós, fazendo-os participar no 

único sacrifício de Cristo. Pela força do Espírito Santo, todos se tornem um só corpo bem unido, no 

qual todas as divisões sejam superadas.   AS: Esperamos, ó Cristo, vossa vinda gloriosa! 

PR: Conservai-nos, em comunhão de fé e amor, unidos ao papa …e ao nosso bispo … Ajudai-nos 

a trabalhar juntos na construção do vosso Reino, até o dia em que, diante de vós, formos santos 

com os vossos santos, ao lado da virgem Maria e dos apóstolos, com nossos irmãos e irmãs já 

falecidos que confiamos à vossa misericórdia. Quando fizermos parte da nova criação, libertada de 

toda maldade e fraqueza, poderemos cantar a ação de graças de Cristo que vive para sempre. 

AS: Esperamos, ó Cristo, vossa vida gloriosa!  

Por Cristo, com Cristo, e em Cristo, a vós, Deus Pai todo-poderoso, na unidade do Espírito 

Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre.    AS:  Amém. 

 

PAI-NOSSO  主の祈り 

PR: Obedientes a palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos 

dizer.  AS: 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 

＊Lívrai-nos de todo mal, Senhor y concedei-nos a paz enquanto esperamos a vinda gloriosa de 

nosso Salvador Jesus Cristo.    AS: Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre, Senhor. 

 

A PAZ E COMUNHÃO 

＊ A paz do Senhor esteja sempre convosco.    AS: O amor de Cristyo nos uniu. 

＊ PR: Saudai-vos com un gesto de comunhão fraterna. 

＊ Cordeiro de Deus, que tirais  pecado del mundo, AS: tende piedade de nós... 

＊ Felices os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do 

mundo.  AS: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada,mas dizei uma 

palavra e serei salvo (a) 

＊  

ORAÇÃO FINAL Y BÊNÇÃO. 

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. 

PR O Senhor esteja convosco     AS: Ele está no meio de nós 

PR: Abençõe-vos Deus todo-poderoso e todo misericordioso, Pai e Filho e Espirito Santo. 

PR Ide em paz e o Senhor vos acompanhe 

 


