
DEUS NOS REÚNE

1. ACOLHIDA

Anim.: Sejam todos bem-vindos e bem-vindas 
para celebrarmos a Palavra de Deus, iniciando 
o Tempo da Quaresmal, nesta Quarta-feira de 
Cinzas e nos preparando para a Páscoa do 
Senhor.

2. INTRODUÇÃO

Anim.: Celebrar a Quaresma é festejar as múl-
tiplas libertações de Deus na história. É centrar 
o olhar e o carinho num Deus sempre atento 
a seu povo sofrido, capaz de ver a miséria de 
sua gente, ouvir o seu clamor, conhecer seus 
sofrimentos e descer para libertá-la.

Neste tempo favorável a Conferência dos Bispos 
do Brasil nos propõe a Campanha da Frater-
nidade, cuja finalidade principal é vivenciar e 
assumir a dimensão comunitária e social da 
Quaresma. Neste ano, o tema é “Fraternidade 
e Educação” e o lema: “Fala com sabedoria 
ensina com amor”.

Neste tempo quaresmal desejamos que a 
Campanha da Fraternidade ilumine de modo 
particular os gestos fundamentais desse tempo 
litúrgico: a oração, o jejum e a esmola.

Cantemos.

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

4. SAUDAÇÃO INICIAL

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

Dir.:  O Deus da esperança, que nos cumula de 
toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do 
Espírito Santo, esteja com todos 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 e combater nossa maldade, para termos 
vossa força e seguir vossa vontade, praticando 
todo bem. Por nosso Senhor Jesus Cristo na 
unidade do Espírito Santo. Amém.

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!

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!

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!
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DEUS FAZ COMUNHÃO

Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos!

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, 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: 1100, 1102

Anim.: O gesto simbólico que caracteriza a 
celebração de hoje é receber em nossa fronte 
as cinzas feitas dos ramos abençoados no Do-
mingo 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 seja 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 sejamos 
reconduzidos ao caminho de Jesus, vosso 
Filho, todos nós sejamos profundamente re-
novados 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 anteriormente, 
utilizando as seguintes frases: Convertei-vos 
e crede no Evangelho! Ou: Lembra-te de que 
és pó e ao pó voltarás!)

13. PRECES DA COMUNIDADE

Dir.: Deus não quer a morte do pecador, mas 
sua conversão para uma vida plena. Com o 

coração contrito e confiante elevemos as nossas 
súplicas ao Senhor.

Convertei-nos, Senhor!
Senhor, ajudai-nos a viver este tempo favorável 
da Quaresma buscando nos reencontrar e 
confirmar uma vivência fundamental do nosso 
ser cristão. Nós vos pedimos.
Senhor, despertai a solidariedade dos fiéis em 
relação à educação em nosso país, problema 
que envolve a sociedade brasileira, para buscar-
mos caminhos de solução à luz do Evangelho. 
Nós vos pedimos.
Senhor, fortalecei a missão dos pais, os primei-
ros catequistas, para que sejam corajosos na 
missão de educar para a vida. Nós vos pedimos.

Concluir com a Oração da Campanha da 
Fraternidade 2022
Pai Santo, neste tempo favorável de conversão 
e compromisso, dai-nos a graça de sermos 
educados pela Palavra que liberta e salva.
Livrai-nos da influência negativa de uma cultura 
em que a educação não é assumida como ato de 
amor aos irmãos e de esperança no ser humano.
Renovai-nos com a vossa graça para vencermos 
o medo, o desânimo e o cansaço, e ajudai-nos 
a promover uma educação integral, fraterna e 
solidária.
Fortalecei-nos, para que sejamos corajosos na 
missão de educar para a vida plena em família, 
em comunidades eclesiais missionárias, nas 
escolas, nas universidades e em todos os 
ambientes.
Ensinai-nos a falar com sabedoria e educar 
com amor!
Permiti que a Virgem Maria, Mãe educadora, 
com a sabedoria dos pequenos e pobres, nos 
ajude a educar e servir em a pedagogia do 
diálogo, da solidariedade e da paz.
Por Jesus, vosso Filho amado, no Espírito, 
Senhor que dá a vida. Amém.

14. PARTILHA DOS DONS: 428, 430

Dir.: Sejamos solidários com nossos irmãos 
que mais precisam. Em um gesto de amor par-
tilhamos aquilo que temos e somos. Cantemos. 
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RITO DA COMUNHÃO

15. PAI-NOSSO
Dir.: Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados 
pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: 
Pai nosso...

16. SAUDAÇÃO DA PAZ: 1011

Dir.: Nestes tempos difíceis de pandemia, 
queremos pensar em todas as pessoas que 
estão necessitando da Paz de Cristo. (Pausa) 
Cantemos ao Senhor para que Ele nos faça 
instrumento de paz.

(Omite-se o abraço da paz, conforme orienta-
ções dadas pelo Arcebispo Dom Dario Campos 
para a prevenção da covid-19).
(Em silêncio, o Ministro Extraordinário da Sa-
grada Comunhão dirige-se à capela onde a 
Reserva Eucarística está cuidadosamente de-
positada 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: 57, 62

Dir.: Louvemos a Deus, porque Ele é bom e 
conforta os corações. Cantemos. 

(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 vossa 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

DEUS NOS ENVIA

ORIENTAÇÕES

w Durante o Tempo da Quaresma, é proi-
bido ornar o altar com flores; o toque 
de instrumentos musicais é permitido 
para sustentar o canto. Excetuam-se 
o Domingo Laetare (4º Domingo da 
Quaresma), bem como as Solenidades 
e Festas.

w A cor do Tempo é roxa. No Domingo 
Laetare, pode-se usar cor-de-rosa 
(IGMR, n. 308f).

w Em todas as celebrações omite-se o 
Aleluia.

w Dia de jejum e abstinência.
w Nas celebrações, depois do Evangelho 

e da homilia, se impõem as cinzas 
feitas de ramos de oliveira ou outras 
árvores, bentos no Domingo de Ramos 
do ano anterior. O Ato Penitencial se 
omite.

w Pode-se colocar em destaque o cartaz 
da Campanha da Fraternidade na porta 
da Igreja ou em um mural, fora do 
presbitério.

21. BÊNÇÃO E DESPEDIDA

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

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

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

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

Dir.: Ensinai-nos a falar com sabedoria e educar 
com amor! Vamos em paz e que o Senhor nos 
acompanhe.
 
TODOS: Graças a Deus!

22. CANTO DE ENVIO: Hino da CF 2022
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A Quarta-feira de Cinzas na Igreja é 
um momento especial porque nos intro-
duz precisamente no mistério quaresmal.

Uma das frases – no momento 
da imposição das cinzas – serve de 
lembrete para nós: ‘Lembra-te que do 
pó viestes e ao pó, hás de retornar.’ A 
cinza quer demonstrar justamente isso; 
viemos do pó, viemos da cinza e volta-
remos para lá, mas, precisamos estar 
com os nossos corações preparados, 
com a nossa alma preparada para Deus.

A Quarta-feira de Cinzas leva-nos a 
visualizar a Quaresma, exatamente para 
que busquemos a conversão, busque-
mos o Senhor. A liturgia do tempo qua-
resmal mostra-nos a esmola, a oração e 
o jejum como o princípio da Quaresma.

A própria Quarta-feira de Cinzas 
nos coloca dentro do mistério. É um 
tempo de muita conversão, de muita 
oração, de arrependimento, um tempo 
de voltarmos para Deus.

Eu gosto muito de um texto do 
livro das Crônicas que diz: “Se meu 
povo, sobre o qual foi invocado o meu 
nome, se humilhar, se procurar minha 
face para orar, se renunciar ao seu mau 
procedimento, escutarei do alto dos céus 
e sanarei sua terra” (II Cr 7, 14).

A Quaresma é tempo conversão, 
tempo de silêncio, de penitência, de 
jejum e de oração.

Eu, padre Roger, pergunto para 
Deus: “Senhor, que queres que eu faça”? 

Quarta-feira de Cinzas

– mesma pergunta de São Francisco 
diante do crucifixo. Mas, geralmente, a 
minha penitência é ofertar algo de que 
eu gosto muito para Deus neste tempo 
quaresmal. Você, que fuma, por exemplo, 
deixe de fazê-lo na Quaresma. Tenho 
certeza de que após esse tempo quares-
mal Deus o libertará do vício do cigarro. 
Você, que bebe, não beba, permitindo 
que o próprio Deus o leve à conversão 
pela penitência que você está fazendo. 
Talvez você precise fazer penitência da 
língua, da fofoca. Escolha uma coisa 
concreta e não algo que, de tão abstrato, 
não vai levá-lo a nada. Faça penitência 
de novela, você que as assiste. Tem de 
ser algo que o leve à conversão.

O Espírito Santo o levará à pe-
nitência que você precisa fazer nesta 
Quaresma.

https://formacao.cancaonova.com/
espiritualidade/quarta-feira-de-cinzas/


