
Seguindo as orientações da CNBB o nosso Folheto Litúrgico 
apresenta ‘pequenas alterações’ conforme o documento 108.

Durante o Tempo da Quaresma o espaço celebrativo deve ser 
simples e despojado, sem flores e sem enfeites. Utilizar poucos 
instrumentos musicais. Preparar em um local de destaque a cruz 
e o cartaz da CF 2021. Para dar início à Celebração, cantar de 
forma orante e repetidas vezes o refrão.  

1. Chegada (silêncio, oração pessoal, refrão/canto de 
ambientação)

(Neste momento o (a) animador(a) acende as velas do altar)

(Pe. Ney Brasil Pereira) 
Convertei-vos, voltai a mim, e eu voltarei a 
vós. Renunciai a vossos ídolos. Convertei-vos e 
vivereis! (3x)
(Terminado o refrão, todos ficam em pé e inicia-se o canto 
de entrada)

Procissão de entrada: cruz ladeada por velas, Lecionário (ou 
Bíblia), Ministros e Presidente.

2. Canto Inicial (Pe. José Weber)
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, ó 
Senhor. Ele guia ao bom caminho quem errou 
e quer voltar. Ele é bom, fiel e justo, Ele busca e 
vem salvar.
2 - A Palavra do Senhor é a luz do meu caminho; 
ela é vida, é alegria, vou guardá-la com carinho. 
Sua Lei, seu mandamento, é viver a caridade: 
caminhemos, todos juntos, construindo a unidade.

3. Saudação
Presidente - Estamos iniciando o tempo da 
Quaresma e da Campanha da Fraternidade 
Ecumênica que tem como tema: “Fraternidade e 
Diálogo: Compromisso de Amor” e como lema: 
“Cristo é a nossa Paz: do que era divido fez uma 

unidade” (Ef.2,14A). Iniciemos nosso encontro 
com o sinal de nossa fé. Em nome do Pai...
Presidente - O Deus que encaminha os nossos 
corações para o amor e a constância de Cristo 
esteja convosco. Bendito seja Deus...
Animador(a) - Queridos irmãos e irmãs, paz e 
bem a todos vocês que vieram participar deste 
encontro para celebrarmos nossa vida e nossa 
fé em Jesus Cristo. A Igreja, nesta Quaresma, à 
luz da Palavra de Deus, deseja iluminar a dura 
realidade em que vivemos na sociedade atual e 
lutar para que tenhamos vida digna.

4. Entrada solene da Cruz
Enquanto se canta, uma pessoa com veste roxa entra 
solenemente com uma cruz grande. Em frente ao altar, 
apresenta a cruz para a assembleia e em seguida, coloca-a em 
lugar previamente preparado. 

(Pe. Zezinho)
1 - Feita de dois riscos é a minha cruz. Sem esses 
dois riscos não se tem Jesus. Um é vertical, o 
outro horizontal. O vertical eleva, o horizontal 
abraça. Feita de dois riscos é a minha cruz. Sem 
esses dois riscos não se tem Jesus.
2 - Feita de dois riscos é a minha fé. Sem esses 
dois riscos religião não é. Um é vertical, o outro 
horizontal. Um vai buscar na fonte, o outro é o 
aqueduto. Feita de dois riscos é a minha fé. Sem 
esses dois riscos religião não é.

5. Oração
Presidente - Oremos - (silêncio)  -  Concedei-nos, ó 
Deus de bondade, iniciar com este dia de jejum 
o tempo da Quaresma, para que a penitência 
nos fortaleça no combate contra o espírito do 
mal. Por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do 
Espírito Santo. Amém.

As leituras e o Salmo Responsorial devem ser proclamados do 
Lecionário Semanal.

6. Leitura do Livro do Profeta Joel (2, 12-18)
01

ANO MISSIONÁRIO VOCACIONAL

QUARTA-FEIRA DE CINZAS

Deus nos reúne

Ano B - XXXI - Nº 1863 - cor roxa - 17/02/2021

Ritos Iniciais

O Dia do Senhor
 Celebração Dominical da Palavra de Deus

Deus nos fala



02

caridade e penitência, quem as cinzas abraçar. 
Não esqueças: Somos pó e ao pó vamos voltar.
2 - Não as vestes, mas o peito o Senhor manda rasgar. 
“Jejuai, mudai de vida... Em sua face a chorar.” 
Não esqueças: Somos pó e ao pó vamos voltar. 
3 - Quão bondoso é o nosso Deus, inclinado 
a perdoar. Quem dos males se arrepende, 
compaixão vai encontrar. Não se esqueças: Somos 
pó e ao pó vamos voltar.
4 - Chora e diz o sacerdote entre a porta e o altar: 
“Pela vida do meu povo vão meus lábios suplicar.” 
Não esqueças: Somos pó e ao pó vamos voltar.
5 - Convertei-vos, povo meu, do Senhor vamos 
lembrar. Eis o tempo: Prometido as ovelhas vem 
salvar. Não esqueças: Somos pó e ao pó vamos 
voltar.
(D.R. - Folcmúsica Religiosa) 
1 - Pecador, agora é tempo de pesar e de temor: serve 
a Deus, despreza o mundo, já não sejas pecador! 
2 - Neste tempo sacrossanto o pecado faz horror: 
contemplando a cruz de Cristo, já não sejas 
pecador! 
3 - Vais pecando, vais pecando, vais de horror 
em mais horror: filho acorda dessa morte, já não 
sejas pecador! 
4 - Pecador arrependido, pobrezinho pecador, 
vem, abraça-te contrito com teu Pai, teu Criador! 
5 - Compaixão, misericórdia vos pedimos, 
Redentor: pela Virgem, Mãe das dores, perdoai-
nos, Deus de amor!

13. Preces da Comunidade
Presidente - Cheios de confiança, elevemos a 
Deus os pedidos da nossa comunidade. 
- Deus misericordioso, acompanhai a Vossa Igreja 
para que este tempo Quaresmal seja vivido 
intensamente por todos os Seus fiéis e assim 
possam celebrar dignamente a passagem da vida 
de pecado para uma vida renovada em Cristo 
Jesus. Nós vos pedimos.
- Deus misericordioso, concedei que a Campanha 
da Fraternidade Ecumênica deste ano, ajude-
nos a aprofundar sobre o tema que a Igreja 
nos propõe, por meio dos Círculos Bíblicos, 
das reflexões e orações, para que encontremos 
caminhos para o diálogo e pontes de amor e paz 
nas famílias e na sociedade. Nós vos pedimos.
- Deus misericordioso, aumentai a nossa fé, para 
que possamos ser fiéis na prática do jejum, da 
oração e da caridade. Nós vos pedimos.
Presidente - 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 

7. Salmo Responsorial (50) (CD da CF 2014)
Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos. (bis)
- 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 mal 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!
- 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. Leitura da Segunda Carta de São Paulo 
aos Coríntios (5, 20–6, 2)

9. Canto de Aclamação (CD da CF 2013)
Jesus Cristo, sois bendito, sois o Ungido de Deus 
Pai!
Oxalá ouvísseis hoje a sua voz: Não fecheis os 
corações como em Meriba!

10. Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo São Mateus (6, 1-6.16-18)

11. Partilha da Palavra

12. Bênção e distribuição das cinzas 
Os ministros apresentam as Cinzas em frente ao altar. 

Presidente - Irmãos e irmãs, roguemos a Deus 
Pai que abençoe com a riqueza da sua graça estas 
cinzas que vamos colocar sobre as nossas cabeças 
em sinal de penitência. 
O presidente motiva toda a assembleia para um momento de 
silêncio. Em seguida, convida todos a impor as mãos em direção 
às cinzas, enquanto faz a oração. Feita a oração de benção da 
cinza e depois de aspergido com água benta sem dizer nada, o 
presidente ou ministro, voltado para os presentes, diz uma só 
vez para todos a fórmula que se encontra no Missal Romano: 
“Convertei-vos e crede no Evangelho” e orienta os fiéis a 
responder: “Apagai, Senhor, o meu pecado”.

Presidente - Ó Deus, que vos deixais comover 
pelos que se humilham e vos reconciliais com os 
que reparam suas faltas, derramai a graça da vossa 
bênção sobre os fiéis que vão receber estas cinzas, 
para que, na observância da Quaresma, possam 
celebrar de coração purificado o Mistério Pascal 
do vosso Filho. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.
O presidente ou os ministros antes de  impor as cinzas lava as 
mãos, coloca a máscara, aproxima-se dos fiéis, pega as cinzas 
e deixa-as cair sobre a cabeça de cada um sem dizer nada. 

(Josenildo Nunes de Oliveira) 
1 - Converter a Evangelho, na Palavra acreditar, 

Nossa resposta
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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, em especial, aos mais 
pobres e fragilizados, a fim de que possamos 
testemunhar o Teu amor redentor e partilhar 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!

14. Apresentação dos Dons 
Durante o comentário, membros dos Círculos Bíblicos entram 
com os materiais que serão utilizados para oração e reflexão 
no tempo da quaresma e o cartaz da CF 2021. Diante do Altar 
apresenta-os para a Assembleia. O animador convida a todos a 
dizerem juntos o tema e o lema do Cartaz e motiva para o canto.

Animador(a) - Ao recebermos a imposição 
das cinzas, somos convidados a vivenciar os 
ensinamentos de Jesus proclamados no Seu 
Evangelho: jejuai, orai e praticai a caridade e, 
acolher a proposta da Igreja para que juntos como 
irmãos lutemos pela superação da violência em 
todos os níveis. Apresentemos ao altar do Senhor 
a nossa vida na disponibilidade de sermos fiéis 
seguidores de Jesus, com o compromisso de 
abraçar o que a Igreja nos propõe em busca de 
uma sociedade onde reine a paz e a Fraternidade 
entre todos.
(Frei Telles Ramon - O. de M. - Adenor Leonardo Terra)
Em nome de Cristo que é a nossa paz! Em nome 
de Cristo, que a vida nos traz: do que estava 
dividido, unidade Ele faz! (bis)

 
15. Canto das Oferendas  
(Frei J. M. Cadenassi - Júlio César Marques Ricarte) 
1 - Sê bendito, Senhor, para sempre pelos frutos 
das nossas jornadas! Repartidos na mesa do 
Reino, anunciam a paz desejada! 
Senhor da vida, tu és a nossa salvação! Ao 
prepararmos a tua mesa, em ti buscamos 
ressurreição! 
2 - Sê bendito, Senhor, para sempre pelas bênçãos 
qual chuva torrente! Tu fecundas o chão desta 
vida que abriga uma nova semente!

16. Louvação
Presidente - Louvemos a Deus nosso Pai, por 
todas as comunidades e Igrejas que se dedicam 
com amor e fé na vivência quaresmal e se colocam 
a serviço na construção de uma sociedade justa 
e solidária. Cantemos.
(Reginaldo Veloso)
Bendito seja Deus, o Pai do Senhor Jesus Cristo. 
Por Cristo nos brindou todas as bênçãos do 
Espírito. (bis)

1 - Pois, juntamente com Cristo, antes de o mundo 
criar, Deus já nos tinha escolhido a fim de nos 
consagrar. De amor oferta sem mancha; para 
adoção destinou, seus filhos somos por Cristo, 
de sua graça o louvor. 
2 - Pois, sobre nós esta graça, conforme havia 
traçado, Deus, nosso Pai, derramou pelo seu Filho 
amado. Que com seu sangue consegue para nós 
a libertação. A remissão dos pecados, graça sem 
comparação! 
3 - Sim, derramou sobre nós graça abundante 
e saber, nos revelando o mistério, plano do 
seu bem-querer. De conduzir a história à plena 
realização; Cristo encabeça o universo, terras e 
céus se unirão!

Neste momento, em silêncio, os ministros trazem o Pão 
Consagrado, onde houver, para o altar, conforme o Doc. 108, 
CNBB – Roteiro 2. Este não é momento de adoração!  

17. Pai Nosso
Presidente - Irmãos e irmãs, como sinal de 
reconciliação e vínculo de união fraterna, 
rezemos a oração que Jesus nos ensinou. Pai 
Nosso...

18. Momento da Paz
Animador(a) - Paz é fruto da justiça que se revela 
em servir a Deus na pessoa do irmão. Rezemos 
em silêncio pela paz.

19. Canto de Comunhão (se houver) 
(Série Povo de Deus)
Agora, o tempo se cumpriu, o Reino já chegou. 
Irmãos, convertam-se e creiam firmes no 
Evangelho!   
1 - Feliz aquele homem que não anda conforme 
os conselhos dos perversos.
2 - Que não entra no caminho dos malvados nem 
junto aos zombadores vai sentar-se.
3 - Mas encontra seu prazer na lei de Deus e a 
medita, dia e noite, sem cessar. 
4 - Eis que ele é semelhante a uma árvore que à 
beira da torrente está plantada. 
5 - Ela sempre dá seus frutos a seu tempo e jamais 
as suas folhas vão murchar.   
6 - Pois Deus vigia o caminho dos eleitos, mas a 
estrada dos malvados leva à morte.

20. Oração
Presidente -  Oremos - (silêncio) - Ó Deus de amor, 
concedei que sejamos ajudados pela Vossa 
Palavra (e pela Comunhão), para que o jejum de 
hoje vos seja agradável e nos sirva de remédio. 
Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

21. Breves Avisos

Deus nos faz irmãos

Coleta Fraterna

Ação de Graças

Deus nos envia
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Meditando a Palavra de Deus
Nossa Quaresma começa hoje fazendo 
ecoar novamente em nossos ouvidos estas 
inquietantes palavras do profeta Joel: “rasgai 
vossos corações e não vossas vestes!”. O jejum 
proposto pelo profeta não se reduz a deixar de 
consumir determinados alimentos, ao mesmo 
tempo que se gasta até mais com outros 
produtos, às vezes muito mais caros, como 
se vê hoje em dia. O jejum que ele exige, em 
nome de Deus, pede uma conversão profunda, 
para uma volta do povo a Deus.  O jejum é 
um convite a vivermos toda essa Quaresma 
em atitude permanente de conversão. Nosso 
jejum orienta para a solidariedade com os mais 
pobres. Para exemplificar isso Jesus tomou três 
práticas consideradas bem próprias de pessoas 
religiosas: o jejum, a esmola e a oração. São 
gestos que marcam a nossa experiência de 
Deus, mas podem ser pura exterioridade, sem 
nenhuma ligação com o nosso coração. Quando 
jejuo ninguém precisa ficar sabendo, a não 
ser o próprio Deus que vê com que intenção 
estamos fazendo isso. A esmola, porém, exige 
que eu me encontre com o irmão necessitado. 
Nossa conversão significa, portanto, abrir os 
olhos da consciência para as diversas situações 
de privação pelas quais passam muitos de 
nossos irmãos como nos propõe a Campanha da 
Fraternidade deste ano. O jejum quaresmal deve 
nos ajudar a “sentir na própria carne” um pouco 
do sofrimento por que passam esses irmãos 
e assim sermos mais solidários na construção 
de um mundo melhor, onde não haja injustiça, 
marginalização, abandono, miséria, nem fome. 
Tudo isso são marcas de desprezo pelo ser 
humano que impera em muitos corações. Jejum 
sem solidariedade não passa de um simples 
ritualismo sem sentido. O tempo de conversão 
é agora! Devemos aproveitar a ocasião que Deus 
está nos oferecendo, pois Ele mesmo vem em 
nosso auxílio para nos tornar aptos a fazer o 
bem, aquilo que é necessário e assim cumprir 
a sua vontade, realizar o seu projeto. 

22 .  Re f le t indo  a  Campanha da 
Fraternidade Ecumênica 2021   
(ler para a assembleia) 
Animador(a) - A CFE é um dos modos de viver 
a espiritualidade quaresmal. Ela convida as 
comunidades de fé a realizarem o caminho de 
Emaús, que será caracterizado pelas seguintes 
paradas: 
- Primeira parada: “o VER” - um convite para 
conversar sobre os acontecimentos mais 
recentes que marcam nossa história e observar 
se as alternativas e saídas que identificamos 
são opções coerentes com a Boa-Nova do 
Evangelho.
- Segunda parada: “o JULGAR” - é a possibilidade 
de, a partir da inspiração bíblica, lançar luzes 
sobre o contexto vivido por nós. O “Julgar” é 
quando nossas mentes e corações se abrem. 
Foi como aconteceu com os discípulos que 
reconheceram que era Jesus que caminhava 
com eles.
- Terceira parada: “o AGIR” - a partir de 
experiências boas práticas realizadas pelo 
CONIC, indicaremos exemplos que podem 
contribuir para derrubar os muros das divisões.
- Quarta parada: “o CELEBRAR” - momento de 
afirmar que a diversidade presente na Criação 
não é negativa, mas é a revelação da imensa 
e irrestrita amorosidade de Deus para com 
a humanidade. Não há nada que justifique a 
inimizade e a anulação da diversidade humana.

(Texto Base C.F.E 2021)

23. Bênção 
Presidente - O Senhor esteja convosco. Ele está 
no meio de nós.
- Abençoe-vos Deus todo-poderoso: Pai e Filho 
e Espírito Santo. Amém.
- “Convertei-vos e crede no Evangelho”. Ide em 
paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a 
Deus.

24. Canto final (Fr. Zilmar Augusto - Pe. Wallison Rodrigues)
1. Venham todos, vocês, venham todos, 
reunidos num só coração, de mãos dadas 
formando a aliança, confirmados na mesma 
missão. (bis)
Em nome de Cristo que é a nossa paz! Em nome 
de Cristo, que a vida nos traz: do que estava 
dividido, unidade Ele faz! (bis)
2.  Venham todos, vocês, meus amigos, 
caminhar com o Mestre Jesus. Ele vem revelar 
a Escritura como fez no caminho a Emaús. (bis)
3.  Venham todos,  vocês,  testemunhas, 
construamos a plena unidade no diálogo 
comprometido com a paz e a fraternidade. (bis)
4. Venham todos, mulheres e homens, superar 
toda polaridade, pois em Cristo nós somos um 
povo, reunidos na diversidade. (bis)


