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QUARTA-FEIRA - CINZAS  

- COR ROXO - ANO C - 

   São Paulo, 02 de Março de 2022 - Missa: 19h30 
 

AMBIENTE: Refrões orantes 

Presbitério: Mesa para as cinzas e suporte para Cartaz da CF-2022, que ficará próximo às intenções e as velas  

Acendimento: Velas do Altar e da Palavra 
 

AMADO SEJA POR TODA PARTE O SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS! ETERNAMENTE! 
Intenções da Celebração  
 

“EIS O TEMPO DE CONVERSÃO: ORAI, JEJUAI E VIVEI A CARIDADE” 
 

Animador: Irmãos e irmãs, o Senhor nos reúne nesta celebração de cinzas, para darmos início à nossa 

caminhada quaresmal rumo à Pascoa do Senhor. Neste tempo de penitência e conversão, a Palavra de 

Deus nos convida a rasgar o coração e voltar ao nosso Deus trilhando o caminho da conversão proposto 

pelo Evangelho e inspirado pela Campanha da Fraternidade. Vivamos com compromisso este tempo de 

graça e de reconciliação. Cantemos:  
 

RITOS INICIAIS 
PROCISSÃO DE ENTRADA: Cruz, Evangeliário (Dourado), Ministros da Palavra e Eucaristia, Acólitos e Padre  

SAUDAÇÃO: 

ACOLHIDA PE. TARCISIO E PE. ANDERSON: BREVE BIOGRAFIA (Apenas na Missa 19h) – Entrega Imagem NSSC 

ORAÇÃO DO DIA: 

LITURGIA DA PALAVRA 
 (Refrão Meditativo) 

PRIMEIRA LEITURA: (Jl 2,12-18)  

SALMO RESPONSORIAL: (50) 

R. Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos!   

SEGUNDA LEITURA: (2Cor 5,20-6,2)  

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO: 

Jesus Cristo, sois bendito, sois o ungido de Deus Pai!  

Oxalá ouvísseis hoje a sua voz: Não fecheis os corações como em Meriba! (Sl 94,8) 

EVANGELHO: (Mt 6,1-6.16-18) 
 

Terminado o Evangelho faz-se dedilhado do Hino da CF enquanto lê-se texto abaixo 
 

RITO DE ABERTURA DA CAMPANHA DA FRATERNIDADE-2022 
 

Animador: Hoje iniciamos o Tempo Quaresmal. A celebração de imposição de cinzas marca a abertura 

deste período litúrgico, caracterizada pelo jejum, oração e conversão. A Igreja no Brasil propõe a 

Campanha da Fraternidade como sinal de conversão comunitária. Este ano ela nos convida a refletir sobre 

o tema da Educação. A Campanha é um estímulo a uma verdadeira mudança de mentalidade que promova 

o desenvolvimento pessoal integral, a formação para a vida fraterna e para o compromisso com o bem 

comum. Pela terceira vez refletindo sobre o tema da educação, a campanha deste ano sustenta-se  a partir 

do pedido do Papa Francisco sobre o Pacto Educativo Global.  
 

Canta-se o refrão Hino da CF-2022: E quem fala com sabedoria. É aquele que ensina com amor sua vida 

em total maestria. É pra nós luz, caminho, vigor.  (bis) 
 

Enquanto canta-se o refrão do hino da CF acende-se as velas que estarão próximas ao Cartaz CF 2022  
 

Padre: REZEMOS JUNTOS 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. 
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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. 
 

Canta-se o refrão Hino da CF-2022: E quem fala com sabedoria. É aquele que ensina com amor sua vida 

em total maestria. É pra nós luz, caminho, vigor.  (bis) 
 

HOMILIA:  

LITURGIA PENITENCIAL  
 

BÊNÇÃO E IMPOSIÇÃO DAS CINZAS:  

Animador: Lembra-te que és pó e ao pó hás de voltar. As cinzas que serão abençoadas recordam-nos o 

permanente convite do Senhor para conversão e retorno ao seu projeto. Em oração acolhamos a procissão 

com as cinzas. 
Os ministros entram com as cinzas, no presbitério fazem vênia e depositam sobre a mesa – Canta-se: Troquemos as vestes 

por cinzas; choremos perante o Senhor. Imensa é a bondade de Deus, nosso Pai, disposto a nos perdoar. 
 

ORAÇÃO: Presidente da Celebração – Missal Romano - Páginas: 175 / 176 

Terminada a oração padres e ministros impõem as cinzas na fronte dos fieis dizendo: Convertei-vos e credes no Evangelho. 
 

CANTOS DE CINZAS: 
 

ORAÇÃO DOS FIÉIS: 

R./ OUVI-NOS E SOCORREI-NOS, SENHOR!    
 

1. “VOLTAI PARA O SENHOR, ELE É CHEIO DE MISERICÓRDIA” (Jl 2,13)   

Deus misericordioso, ajudai a Igreja a fortalecer-se com toda Palavra que brota de vossos lábios. Que este 

tempo quaresmal, seja vivido intensamente por todos os fiéis e assim possam celebrar dignamente a 

passagem da vida de pecado para uma vida renovada em Jesus Cristo. Nós vos pedimos: 
 

2. “Ó SENHOR, NÃO ME AFASTEIS DE VOSSA FACE!” (Sl 50)  
Deus fiel, movei-nos a assumir a proposta da Campanha da Fraternidade, que nos convida a ver a realidade 

da educação, iluminando-a com a Palavra de Deus, para que ninguém seja excluído de um caminho 

educativo integral que humanize, promova a vida e estabeleça a justiça e a paz. Nós vos pedimos:  
 

3. “NO MOMENTO FAVORÁVEL EU TE OUVI” (2Cor 6,2) 

Deus de ternura, por intercessão de Nossa Senhora do Sagrado Coração, te pedimos que sobre nós venha 

a Tua Paz. Te rogamos, como nos convidou o Papa Francisco, pela paz na Ucrânia e no mundo inteiro. 

Nós vos pedimos: 
 

ORAÇÃO: Concluída pelo Presidente da Celebração 

LITURGIA EUCARÍSTICA 

SANTO: 

PAI NOSSO: 

CORDEIRO DE DEUS: 

COMUNHÃO: 

ORAÇÃO APÓS A COMUNHÃO: 

ORAÇÃO DO LEMBRAI-VOS  

CRISTO NOS ENVIA 
BÊNÇÃO FINAL: Benção Solene  

CANTO FINAL: Hino da Campanha da Fraternidade 2022 
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