
DEUS NOS REÚNE

Troquemos as vestes por cinzas; choremos 
perante o Senhor. Imensa é a bondade de 
Deus, nosso Pai, disposto a nos perdoar. (724)

1. ACOLHIDA

Anim.: Deus nos reúne neste dia para ce-
lebrarmos e iniciarmos nossa caminhada 
quaresmal. Sejam-vindos e bem-vindas! 
Reconciliai-vos com Deus. Eis agora o tempo 
favorável.

2. INTRODUÇÃO

Anim.: Neste tempo favorável, com a liturgia 
da Quarta-feira de Cinzas damos início a uma 
longa caminhada, um processo de morte e 
ressurreição, que não vai culminar em derrota, 
mas em vitória da vida, a Páscoa do Senhor. 

É um tempo de fortes apelos vindos da reali-
dade que nos cerca. A cada ano a Campanha 
da Fraternidade desperta nossa consciência 
e abre-nos os olhos para a cruel realidade de 
nosso país. Este ano a Campanha da Fraterni-
dade é ecumênica com o tema “Fraternidade 
e Diálogo: compromisso de amor” e o lema 
“Cristo é a nossa paz: do que era dividido, 
fez uma unidade”.  

A oração, o jejum e a penitência devem 
conduzir-nos para a prática do bem, da ca-
ridade e da misericórdia. Entoemos o canto 
de abertura.

3. CANTO DE ABERTURA: 119(CD1), 124

4. SAUDAÇÃO INICIAL

Dir.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito 
Santo. Amém.

Dir.: A graça e a paz de Deus, nosso Pai, 
e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam 
com vocês.

TODOS: Bendito seja Deus que nos reuniu 
no amor de Cristo!

5. ORAÇÃO

Oremos (pausa): Ó Deus, neste dia santa-
mente começamos a Quaresma com jejum 
e penitência de quem quer se converter. 
Com vossa ajuda, queremos enfraquecer 
nossos vícios, combater nossa maldade, 
para ter vossa força e seguir vossa vontade, 
praticando todo bem. Por Nosso Senhor 
Jesus Cristo, vosso filho, na unidade do 
Espírito Santo. Amém.

Purificai, Senhor, meus ouvidos, purificai, 
Senhor, meu coração, para ouvir e guardar 
vossa Palavra! 240(CD12)

6. PRIMEIRA LEITURA: Jl 2,12-18

7. SALMO RESPONSORIAL: Sl 50(51)

Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos.

Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia! 
Na imensidão de vosso amor purificai-me!
Lavai-me todo inteiro do pecado,
e apagai completamente a minha culpa.
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Eu reconheço toda a minha iniquidade, 
o meu pecado está sempre à minha frente. 
Foi contra vós, só contra vós, que eu pequei, 
pratiquei o que é mau aos vossos olhos!

Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos.

Criai em mim um coração que seja puro, 
dai-me de novo um espírito decidido. 
Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, 
nem retireis de mim o vosso Santo Espírito!

Dai-me de novo a alegria de ser salvo
e confirmai-me com espírito generoso! 
Abri meus lábios, ó Senhor, para cantar, 
e minha boca anunciará vosso louvor!

8. SEGUNDA LEITURA: 2Cor 5,20 – 6,2

9. CANTO DE ACLAMAÇÃO 

Jesus Cristo, sois bendito, sois o Ungido 
de Deus Pai!
Oxalá ouvísseis hoje a sua voz: Não fecheis 
os corações como em Meriba!

10. EVANGELHO: Mt 6,1-6.16-18

O Senhor esteja convosco! 
Ele está no meio de nós!
Anúncio da Boa Notícia de Jesus Cristo 
segundo Mateus.
Glória a vós, Senhor!

11. PARTILHA DA PALAVRA

12. RITO DE IMPOSIÇÃO DAS CINZAS: 

Anim.: O gesto simbólico que caracteriza a 
celebração de hoje é receber em nossa fronte 
as cinzas, feitas dos ramos abençoados no 
Domingo de Ramos, sinal de nossa entrega 
a Deus no caminho da conversão que Ele 
nos propõe.

Dir.: Rezemos a Deus, Pai de bondade, para 
que estas cinzas que vamos receber sejam 
sinal de conversão e de compromisso com 
a vida.

(Silêncio)

Ó Deus, criador do universo e Senhor da 
vida, escutai as súplicas do vosso povo 
reunido no início desta Quaresma. Fazei que, 
reconduzidos ao caminho de Jesus, vosso 

filho, todos nós sejamos profundamente 
renovados no vosso amor e no amor de 
nossos irmãos e irmãs, e possamos celebrar 
a Páscoa na pureza e na verdade. Por Cristo, 
Nosso Senhor. Amém.

(Os ministros assinalam a fronte dos fiéis 
com uma cruz, com as cinzas bentas an-
teriormente, utilizando as seguintes frases: 
Convertei-vos e crede no Evangelho! ou 
Lembra-te de que és pó e ao pó voltarás!)

(Enquanto a comunidade caminha para rece-
ber as cinzas, pode-se cantar: 1100, 1101)

13. PRECES DA COMUNIDADE

Dir.: Neste tempo favorável à oração, eleve-
mos a Deus Pai as nossas preces.

Convertei-nos, Senhor!

Senhor, olhai com bondade para vossa Igre-
ja, o Papa, bispos, presbíteros, diáconos, 
religiosos e religiosas, leigos e leigas. Que 
esse tempo favorável à conversão os faça 
reencontrar uma vivência fundamental do 
ser cristão. Nós vos pedimos.

Senhor, tende compaixão dos cristãos afas-
tados e sem engajamento pastoral. Que 
acolham o convite do Senhor e se voltem 
para Ele de todo o coração. Nós vos pedimos.

Senhor, ajudai nossas comunidades, fazendo 
que, fortalecida pela esmola, jejum e oração, 
busquem servir com zelo a todos os irmãos, 
especialmente os mais necessitados. Nós 
vos pedimos.

Rezemos juntos a Oração da Campanha da 
Fraternidade Ecumênica – 2021

Deus da vida, da justiça e do amor,
Nós Te bendizemos pelo dom da fraternidade
e por concederes a graça de vivermos a 
comunhão na diversidade.

Através desta Campanha da Fraternidade 
Ecumênica,
ajuda-nos a testemunhar a beleza do diálogo
como compromisso de amor, criando pontes 
que unem
em vez de muros que separam e geram 
indiferença e ódio.
Torna-nos pessoas sensíveis e disponíveis 
para servir a toda a humanidade, 
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DEUS FAZ COMUNHÃO

em especial, aos mais pobres e fragilizados, 
a fim de que possamos testemunhar o Teu 
amor redentor 
e par tilhar suas dores e angústias, suas 
alegrias e esperanças, caminhando pelas 
veredas da amorosidade.

Por Jesus Cristo, nossa paz,
no Espírito Santo, sopro restaurador da vida. 
Amém.

Dir.: Acolhei Pai de bondade, as preces do 
seu povo reunido em comunidade. Por Cristo, 
nosso Senhor. Amém.

14. PARTILHA DOS DONS: 428, 431

Dir.: Apresentemos com simplicidade nossa 
colaboração para atender às necessidades da 
comunidade, em sinal de nossa solidariedade 
fraterna. Cantemos.

RITO DA COMUNHÃO

15. PAI-NOSSO

Dir.: Guiados pelo Espírito de Jesus e ilumina-
dos pela sabedoria de sua Palavra, rezemos 
juntos. Pai nosso...

16. SAUDAÇÃO DA PAZ

(Omite-se o abraço da paz, conforme orien-
tações dadas pelo Arcebispo Dom Dario 
Campos para a prevenção da covid-19).

(Em silêncio, o Ministro Extraordinário da 
Sagrada Comunhão dirige-se à capela onde 
a Reserva Eucarística está cuidadosamente 
depositada no sacrário. Abre a porta do 
sacrário, faz uma genuflexão como sinal de 
adoração. Com reverência pega a âmbula que 
contém a Sagrada Reserva Eucarística, leva-a 
até o altar, de onde parte para a distribuição 
da Sagrada Comunhão aos fiéis. Terminada 
a distribuição, leva a Sagrada Reserva até 
o sacrário.)

17. COMUNHÃO: 588, 584

18. RITO DE LOUVOR: 832(CD18), 57

Dir.: Proclamemos a bondade de Deus e 
exaltemos a sua misericórdia, manifestada 
nas palavras de salvação que escutamos. 

(O dirigente motiva a comunidade a expressar 
os seus louvores e, depois, canta-se um 
salmo ou canto bíblico.)

19. ORAÇÃO

Oremos (pausa): Ó Deus, neste dia de jejum, 
vós nos destes com fartura vossa Palavra e 
vosso Pão. Dai-nos sempre, toda a vida, um 
coração penitente e a graça da oração e da 
conversão. Só assim é que podemos vencer 
o mal, o pecado e agradar-vos sempre mais. 
Por Cristo, Nosso Senhor. Amém.

20. NOTÍCIAS E AVISOS

21. BÊNÇÃO E DESPEDIDA

Dir.: Deus, Pai de misericórdia, conceda a 
todos nós, como concedeu ao filho pródigo, 
a alegria do retorno a casa. Amém.

O Senhor Jesus Cristo, modelo de oração e 
de vida, nos guie nesta caminhada quaresmal 
a uma verdadeira conversão. Amém.

O Espírito de sabedoria e fortaleza nos susten-
te na luta contra o mal, para podermos com 
Cristo celebrar a vitória da Páscoa. Amém.

Abençoe-nos Deus todo-poderoso, Pai e 
Filho e Espírito Santo. Amém.

Dir.: “Lembra-te de que és pó e ao pó 
voltarás!” Vamos em paz, e o Senhor nos 
acompanhe!

TODOS: Graças a Deus!

22. CANTO DE ENVIO: Hino da CFE- 2021

DEUS NOS ENVIA
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 A Comissão da Campanha da Fra-
ternidade Ecumênica escolheu, no dia 7 
de janeiro de 2020, o tema e o lema da 
Campanha. O tema escolhido foi “Frater-
nidade e Diálogo: compromisso de amor” 
e o lema “Cristo é a nossa paz: do que era 
dividido, fez uma unidade” (Ef. 2.14).
 Nos meses seguintes, por meio de 
concursos, foram escolhidos o Cartaz da 
CFE, bem como o Hino.
 

A COMISSÃO DA CFE
 
 A Comissão da CFE 2021 é formada 
por representantes das igrejas-membro 
do CONIC, além da Igreja Betesda de São 
Paulo, como igreja observadora, e o Centro 
Ecumênico de Serviços à Evangelização 
e à Educação Popular (Ceseep), como 
membro fraterno.
 

OBJETIVO GERAL DA CFE 2021
 
 Através do diálogo amoroso e do 
testemunho da unidade na diversidade, 

Campanha da Fraternidade
Ecumênica - 2021

inspirados e inspiradas no amor de Cristo, 
convidar comunidades de fé e pessoas de 
boa vontade para pensar, avaliar e iden-
tificar caminhos para a superação das 
polarizações e das violências que marcam 
o mundo atual.
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 
w Denunciar as violências contra pessoas, 

povos e a Criação, em especial, as que 
usam o nome de Jesus;

w Encorajar a justiça para a restauração 
da dignidade das pessoas, para a su-
peração de conflitos e para alcançar a 
reconciliação social;

w Animar o engajamento em ações con-
cretas de amor à pessoa próxima;

w Promover a conversão para a cultura 
do amor em lugar da cultura do ódio;

w For talecer e celebrar a convivência 
ecumênica e inter-religiosa.

(https://www.conic.org.br/portal/cf-ecumenica)

ORIENTAÇÕES

w O espaço celebrativo deve ser despojado e sóbrio.
w A equipe de liturgia deve procurar uma forma de ligar a Campanha da Fraternidade com as 

celebrações da Quaresma.
w Pode-se colocar um pano roxo na cruz processional durante esse tempo.
w Os cantos devem expressar o sentido próprio do Mistério celebrado.
w Os instrumentos musicais devem ser usados com cautela: som mais suave, sem muito 

barulho.
w Alguns gestos e ações simbólicas podem ser valorizados e/ou omitidos nesse tempo. 

Exemplo: ajoelhar-se durante o ato penitencial, omitir as palmas, dentre outros.
w Após a partilha da Palavra, motivar para o rito das cinzas feitas de ramos de oliveira ou de 

outras árvores, bentos no Domingo de Ramos do ano anterior. Omite-se o ato penitencial.


