
Preparar na entrada da Igreja os símbolos: cruz de madeira com 
um pano roxo, material dos Círculos Bíblicos e outros referentes 
à CF2022 (se houver) e o cartaz da Campanha da Fraternidade 
2022. A Cruz deverá entrar durante o canto de ambientação e 
ser colocada em lugar previamente preparado no presbitério 
ou outro conforme a realidade da Comunidade, onde deverá 
permanecer durante o tempo da Quaresma. Para iniciar a 
celebração, cantar de forma orante o canto abaixo, até que a 
Cruz seja entronizada no local de destaque.

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

(Neste momento uma pessoa da equipe de liturgia acende as 
velas do altar.)

(Folcmúsica Religiosa) 
1 - Bendita e louvada seja no céu a divina luz, e 
nós, também, na terra, louvemos a Santa Cruz. 
2 - Humildes e confiantes, levemos a nossa cruz; 
seguindo sublime exemplo de nosso Senhor 
Jesus. 
3 - Ao povo aqui reunido dai graça, perdão e luz; 
salvai-nos, ó Deus clemente, em nome da Santa 
Cruz.
(Terminado o canto, todos ficam em pé e inicia-se o canto 
de entrada)

Procissão de entrada como de costume.

2. Canto Inicial 
(Maria de Fátima Oliveira - Fr. Telles Ramon - Pe. José Weber)
Volta, meu povo, ao teu Senhor e exultará teu 
coração. Ele será teu condutor, tua esperança 
de salvação!
1 - Se confessas teu pecado, Ele é justo e 
compassivo. Cantarás purificado os louvores do 
Deus vivo.
2 - Nossas vidas tão dispersas nosso Deus as 
juntará! E seremos novo povo, Ele nos renovará!
3 - Se voltares ao Senhor, Ele a ti se voltará! Pois 
imenso é seu amor e jamais se acabará!

3. Saudação

Presidente - Queridos irmãos e irmãs em Cristo, 
bem-vindos a este encontro fraterno. Iniciamos 
hoje um novo tempo litúrgico em nossa Igreja: 
Tempo da Quaresma que nos chama à conversão 
pessoal, comunitária e social e, para nos ajudar 
nesta caminhada, temos a Campanha da 
Fraternidade, que tem como Tema: Fraternidade 
e Educação e como Lema: Fala com sabedoria, 
ensina com amor. (cf. Pr 31,26).  Neste tempo 
quaresmal, somos chamados pelo Mestre Jesus, 
a assumir com fidelidade as obras de justiça com 
o outro: a Esmola (caridade); para com Deus, 
a Oração e para consigo mesmo: o Jejum. No 
compromisso de vivenciarmos esse momento de 
graça que o Senhor nos oferece, iniciemos com o 
sinal de nossa fé. Em nome do Pai...
Presidente - O amor do Pai, a salvação trazida 
pelo Filho e a força do Espírito Santo, estejam 
convosco. Bendito seja Deus...
Presidente - A Campanha da Fraternidade 2022 
diz que educar é uma ação divina. A Bíblia nos 
mostra a história de um Deus que educa Seu 
povo, caminhando com ele, compreendendo suas 
fragilidades, respeitando suas etapas e alertando 
diante dos erros. É, pois, com essa certeza que a 
referida Campanha nos convida a refletir sobre 
a indispensável relação entre Fraternidade e 
Educação.

4. Oração 
Presidente - Oremos - (silêncio) - Ó Deus, neste dia 
santamente começamos a quaresma com jejum 
e penitências de quem quer se converter. Com 
vossa ajuda queremos enfraquecer nossos vícios, 
combater nossa maldade, para termos vossa 
força e seguir vossa vontade, praticando todo o 
bem. Por nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, 
na unidade do Espírito Santo. Amém.

As leituras encontram-se no Lecionário semanal.

5. Leitura da Profecia de Joel (2, 12-18)
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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 nosso Deus, inclinado 
a perdoar. Quem dos males se arrepende, 
compaixão vai encontrar. Não 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 - Passam meses, passam anos, sem que busques 
teu Senhor: como um dia para o outro, assim 
morre o pecador! 
5 - Pecador arrependido, pobrezinho pecador, 
vem, abraça-te contrito com teu Pai, teu Criador! 
6 - Compaixão, misericórdia vos pedimos, 
Redentor: pela Virgem, Mãe das dores, perdoai-
nos, Deus de amor!

12. Preces da Comunidade
Presidente - Confiantes na bondade do Senhor 
elevemos a Ele nossas súplicas. A cada pedido, 
digamos: Ouvi-nos, Senhor!
- Senhor, fortalecei a Vossa Santa Igreja presente 
no mundo inteiro para que continue firme 
anunciando a todos o caminho da conversão. 
Nós vos pedimos.
- Senhor, dai sensibilidade aos nossos governantes 
para que promovam Políticas Públicas a favor 
da educação e que os direitos sociais sejam 
assegurados aos mais frágeis e vulneráveis. Nós 
vos pedimos. 
- Senhor, ajudai-nos a viver este tempo da 
Quaresma como oportunidade de conversão, 
para que deixemos tudo o que nos impede de 
exercer nosso dever de cristão no serviço da 
cidadania. Nós vos pedimos.
Senhor, aumentai a nossa fé, para que possamos 
ser fiéis na prática do jejum, da esmola e da 
oração. Nós vos pedimos
Presidente - Oração da Campanha da Fraternidade 
2022.

6. Salmo Responsorial (50) (Arquidiocese de Goiânia)
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!

7. Leitura da Segunda Carta de São Paulo 
aos Coríntios (5, 20-6,2)

8. Canto de Aclamação (CD da CF 2019)
Jesus Cristo, sois bendito, sois o Ungido de Deus 
Pai! (bis) 
1 - Oxalá ouvísseis hoje a sua voz: não fecheis os 
corações como em Meriba!

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

10. Partilha da Palavra

11. 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. 

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 ao impor as cinzas proclama: 
“Convertei-vos e crede no Evangelho” e orienta os fiéis a 
responder: “Apagai, Senhor, o meu pecado”.

(Josenildo Nunes de Oliveira)
1 - Converter ao Evangelho, na Palavra acreditar. 
Caridade e penitência, quem as cinzas abraçar. 
Não esqueças: somos pó e ao pó vamos voltar.

Nossa resposta
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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! Permitais que a Virgem Maria, 
Mãe educadora, com a sabedoria dos pequenos 
e pobres, nos ajude a educar e servir com a 
pedagogia do diálogo, da solidariedade e da paz. 
Por Jesus, vosso Filho amado, no Espírito, Senhor 
que dá a vida. Amém.

13. Apresentação dos Dons 
Durante o comentário um grupo de professores (onde houver) 
entra com o cartaz e os materiais de reflexão e oração da CF 
2022. Diante do Altar ergue-os para a Assembleia e o presidente 
motiva todos a proclamarem o tema e o lema. Depois vira-se 
para o Altar enquanto se canta. 

Presidente -  Ao recebermos a imposição das cinzas, 
somos chamados a vivenciar os ensinamentos de 
Jesus proclamados no Seu Evangelho: Jejuar, orar, 
praticar a caridade e acolher a proposta da Igreja 
para que juntos lutemos por uma Educação à 
Luz da Palavra de Deus e da Doutrina Social da 
Igreja para fortalecer a cidadania e a luta pelo 
bem comum. Apresentemos ao Altar do Senhor 
nosso compromisso de assumir o que a Igreja nos 
propõe em busca de uma sociedade onde reine 
a paz e a fraternidade. Vamos juntos proclamar 
o tema e o lema da Campanha da Fraternidade, 
cf. pág.1. Cantemos.
(CD CF 2022)
1 - É tarefa e missão da Igreja/ Boa-Nova no amor 
proclamar,/ no diálogo com a cultura/ para a vida 
florir, fecundar/ o que em redes se vai construir/ 
e a pessoa humana formar.
Quando o anseio do conhecimento/ ultrapassa 
barreiras, fronteiras,/ se destaca o ensinamento/ 
oriundo da fé verdadeira/. Que nos faz nesta ação 
solidários/ para o bem, condição que é certeira.
E quem fala com sabedoria/ é Aquele que ensina 
com amor,/ Sua vida em total maestria/ é para 
nós luz, caminho e vigor.

14. Canto das Oferendas (Lindberg Pires) 
Sabes, Senhor, o que temos é tão pouco pra dar, 
mas este pouco nós queremos com os irmãos 
compartilhar. 
1 - Queremos nesta hora, diante dos irmãos, 
comprometer a vida, buscando a união.

2 - Sabemos que é difícil, os bens compartilhar, 
mas com a tua graça, Senhor, queremos dar. 
3 - Olhando o teu exemplo, Senhor, vamos seguir, 
fazendo o bem a todos sem nada exigir.

15. Louvação 
Presidente - Louvemos a Deus que em sua infinita 
misericórdia sempre nos dá a oportunidade de 
conversão. 
(Amália Ursi - Waldeci Farias) 
Quero cantar ao Senhor, sempre enquanto eu 
viver, hei de provar seu amor, seu valor e seu 
poder.
1 - Não confiem nos poderosos, são de barro e 
não podem salvar; quando expiram, voltam ao 
chão, seus projetos vão logo acabar. 
2 - Feliz quem se apoia em Deus, no Senhor põe 
a sua esperança; Ele fez o céu e a terra, quem fez 
tudo mantém sua aliança. 
3 - Faz justiça aos oprimidos, aos famintos sacia 
com pão. O Senhor liberta os cativos, abre os 
olhos e os cegos verão! 
4 - O Senhor levanta os caídos, são os justos por 
Ele amados; o Senhor protege os migrantes e 
sustenta os abandonados!

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! 

16. Pai Nosso 
Presidente - Guiados pelo Espírito de Jesus 
e iluminados pela sabedoria do Evangelho, 
ousamos dizer: Pai Nosso...

17. Momento da Paz 
Presidente - A paz é fruto da justiça, na luta pela 
dignidade de todas as pessoas. Rezemos em 
silêncio pela paz.

18. Canto de Comunhão (se houver) (Pe. José Weber)
O homem não vive somente de pão, mas de toda 
palavra da boca de Deus. 
1 - A Lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para 
a alma! O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria 
dos humildes.
2 - Os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao 
coração. O mandamento do Senhor é brilhante, 
para os olhos é uma luz.
3 - É puro o temor do Senhor, imutável para 
sempre. Os julgamentos do Senhor são corretos 
e justos igualmente.
4 - Mais desejáveis do que o ouro são eles, do que 
o ouro refinado; suas palavras são mais doces que 
o mel,  que o mel que sai dos favos.
5 - Que vos agrade o cantar dos meus lábios e 
a voz da minha alma; que ela chegue até vós, ó 
Senhor, meu Rochedo e Redentor!

Deus nos faz irmãos

Coleta Fraterna

Ação de Graças
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Meditando a Palavra de Deus
“Rasgai o coração, e não as vestes”, diz-nos o 
profeta Joel. Neste dia de jejum e de penitência, 
que chamamos de Quarta-feira de Cinzas, 
iniciamos um tempo de graças e de bênçãos, 
pois somos convocados a caminhar com Cristo 
para a glória, sua ressurreição. Não são apenas 
quarenta dias em que os cristãos devem se esforçar 
na prática do bem, da caridade, nas boas obras, 
mas um tempo de graça, tempo favorável para 
vivermos intensamente a salvação que Cristo nos 
mereceu, é tempo de Deus em nossa vida. Por isso, 
o grito que deve ecoar em cada coração humano 
é o da reconciliação: “Em nome de Cristo, nós vos 
suplicamos: deixai-vos reconciliar com Deus”, diz-
nos o apóstolo Paulo. Deus quer nos reconciliar 
por meio de seu Filho Jesus, que vem nos mostrar 
o rosto misericordioso do Pai. Cristo assume toda 
condição humana para nos resgatar em seu amor. 
Assume cada um de nós como pecadores, para nos 
reerguer para a vida em sua morte e ressurreição. 
Qual o risco que corremos? De não percebermos 
a grandeza desse amor divino por nós. Triste é ver 
que há quem continua a viver sem se preocupar 
com mais nada, nem mesmo com Deus. Ele deve 
sim, ser nossa preocupação de todos os dias. 
Os exercícios quaresmais, o jejum, a oração e 
a esmola, carregam-se de sentido se estiverem 
“recheados” de caridade. Isso é “rasgar o coração, 
e não as vestes”. Quaresma é tempo da graça, pois 
podemos contemplar o infinito amor de Deus por 
nós. Os exercícios quaresmais nos fazem relacionar 
com Deus e provocam a abertura de nosso 
coração, para que sejamos reconciliados com o Pai, 
por Cristo, seu Filho. É como rezamos na oração 
depois da comunhão: “fazei que sejamos ajudados 
pelo sacramento que acabamos de receber, para 
que o jejum de hoje vos seja agradável e nos sirva 
de remédio”. Vivemos em nossos dias uma correria 
desenfreada. Andamos todos muito apressados, e 
até podemos nem saber para onde estamos indo. 
Esse Tempo Quaresmal nos desperta para um 
pouco mais de silêncio e de meditação, de oração e 
de caridade, para que assim abracemos não o que 
é passageiro, mas o que traz sentido e significado 
profundo e duradouro a nossa existência humana. 
Não nos leva a desprezar nossa realidade, mas sim 
a buscar o essencial em nossa vida. Eis a conversão 
que se nos faz necessária. Se Deus não é o sentido 
de nossa vida, é certo que ela não tem sentido.

(Reflexões e Sugestões Litúrgicas - Deus Conosco 2019)

19. Oração
Presidente - Oremos - (silêncio) - Ó Deus, neste 
dia de jejum vós nos destes com fartura Vossa 
Palavra (e a Comunhão). 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. Breves Avisos
- Motivar as pessoas da comunidade a participar 
dos Círculos Bíblicos, Vias-Sacras, encontros de 
formação para a CF 2022 e outros momentos.

21. Catequese Quaresmal: Campanha da 
Fraternidade 2022 (ler para a Assembleia)

A realidade da educação nos interpela e exige 
profunda conversão de todos. Verdadeira mudança 
de mentalidade, reorientação da vida, revisão das 
atitudes e busca de um caminho que promova o 
desenvolvimento pessoal e integral, a formação 
para a vida fraterna e para a cidadania. Refletir e 
atuar a favor da educação é uma forma de viver a 
penitência quaresmal. É reconhecer que algo pode 
mudar neste cenário e, principalmente, em nossas 
relações. Em um tempo marcado pela pandemia da 
COVID 19 e por diversos conflitos, distanciamento 
e polarizações, é preciso reaprender a amar, a 
perdoar, a cuidar, a curar, a dialogar e a servir a 
todos. Educar é construir a verdadeira fraternidade 
alicerçada na justiça e na paz. Isto será possível à 
medida em que Cristo, que nos liberta do egoísmo, 
for tudo em todos. (1 cor 15,22).

22. Bênção 
Presidente - Deus, Pai de misericórdia, conceda a 
todos vós, a alegria do retorno à casa Paterna. Amém.
- O Senhor Jesus Cristo, modelo de oração e de 
vida, vos guie nesta caminhada quaresmal a uma 
verdadeira conversão. Amém.
- O Espírito de sabedoria e fortaleza vos sustente 
na luta contra o mal, para poderdes com Cristo 
celebrar a vitória da Páscoa. Amém.
- Abençoe-vos o Deus de amor, Pai e Filho e 
Espírito Santo. Amém.
- Ide em paz, praticai o jejum, a oração e a caridade 
e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.

23. Canto Final
E quem fala com sabedoria/ é Aquele que ensina 
com amor,/ Sua vida em total maestria/ é para 
nós luz, caminho e vigor.
1 - Educar é a atitude sublime/ que prepara a vida 
futura/ compreendendo o presente, pensamos:/ 
ensinar é proposta segura/ para, enfim, destacar-
se a atitude/ dos que em Cristo são nova criatura.
O convívio em níveis fraternos/ traz em nós o 
sentido discreto:/ na harmonia com os seres 
viventes/ E no agir o equilíbrio completo/ 
consigamos também aprender/ e educar para o 
amor e o afeto.

Deus nos envia


