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QUARTA-FEIRA - CINZAS - COR ROXO - ANO A - 

                                                                                                                     São Paulo, 17 de Fevereiro de 2021 

                                                                                                Missas: 07h30, 10h30 e 19h00 
 

AMBIENTE: No presbitério, cruz de madeira com suporte, local para as cinzas e suporte para banner da CF  

 

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

Intenções: 

Acendimento: Velas do Altar e da Palavra 
 

 “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. A Igreja, nesta Quaresma, à luz da Palavra de Deus, 

deseja iluminar a dura realidade em que vivemos e lutar para que tenhamos vida digna. Deixemo-nos 

reconciliar com Deus, trilhando o caminho da conversão proposto pelo Evangelho e pela Campanha da 

Fraternidade Ecumênica, que nos chama ao compromisso com o diálogo e a paz. Cantemos:  
 

RITOS INICIAIS 
PROCISSÃO DE ENTRADA: Cruz, Evangeliário, Cinzas, Ministros da Palavra e Eucaristia, Acólitos e Padre.  

SAUDAÇÃO: 

ACOLHIDA PE. ALEX SANDRO:  
 

RITO DE ABERTURA DA CAMPANHA DA FRATERNIDADE-2021  
 

Animador: Nesta quarta-feira de cinzas, a Igreja no Brasil inicia a Campanha da Fraternidade Ecumênica 

deste ano. Ela nos leva a refletir sobre o tema: “Fraternidade e Diálogo: compromisso de amor” e como 

lema: “Cristo é a nossa paz: do que era dividido, fez uma unidade (Ef. 2,14). “De fato, ele é a nossa paz: de 

dois povos fez um só, em sua carne derrubando o muro da inimizade que os separava.” (Ef 2,14). A 

Campanha da Fraternidade Ecumênica é um dos modos de viver a espiritualidade quaresmal. Ela convida 

as comunidades de fé a realizarem o caminho de Emaús: 
 

(Canta-se a estrofe e refrão do hino da CF e entra – Cartaz CF_2021 – Três candeeiros) 
 

Leitor 1: “Após a ressurreição, Jesus caminha com os discípulos que retornam a Emaús. Também hoje, o 

Senhor “entra na nossa caminhada para abrir os nossos olhos, ensinar o diálogo, para nos animar na nossa 

missão, nos convidar à conversão”. “Emaús é um convite ao diálogo e ao compromisso do amor”.  
 

Canta-se: Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem! Fica conosco, Senhor, somos teus 
seguidores também! (Enquanto canta-se entra a primeira candeeiro e coloca na coluna de vidro) 

 

Todos: “Cristo é a nossa paz: do que era dividido, fez uma unidade” 
 

Leitor 2: Neste tempo quaresmal somos chamados a olhar a nossa vida, e ver se as escolhas que nós 

temos feito são verdadeiros caminhos de fraternidade. Ou são atalhos, são desvios de falta de comunhão, 

de falta de solidariedade, de rupturas entre nós”. 
 

Canta-se: Pai-nosso somos teus filhos, Pai-nosso, somos irmãos! (Enquanto canta-se entra o segundo candeeiro...) 
 

Todos: “Cristo é a nossa paz: do que era dividido, fez uma unidade” 
 

Leitor 1:  Neste tempo quaresmal pela Igreja, através da Campanha da Fraternidade, somos chamados a 

voltarmos para Jesus Cristo: “ouvir a palavra, escutar, dialogar, partilhar, como os discípulos de Emaús”. 

Somos convidados a educar-nos para o diálogo”.  
 

Canta-se: Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem! Fica conosco, Senhor, somos teus 
seguidores também! (Enquanto canta-se entra o terceiro candeeiro e coloca na coluna de vidro) 

 

Todos: “Cristo é a nossa paz: do que era dividido, fez uma unidade” 
 

Canta-se: Pai-nosso somos teus filhos, Pai-nosso, somos irmãos! 

http://www.santuariodemaria.com.br/


 

PARÓQUIA E SANTUÁRIO NOSSA SENHORA DO SAGRADO CORAÇÃO 
www.santuariodemaria.com.br 

  secretaria@santuariodemaria.com.br 
Credidimus Caritati 

 

Av. Renata, nº 01 – Vila Formosa - Fones: - 2211-0448 - 2211-7873  
Atendimento na Secretaria: Segunda à Sexta das 8:00 às 16:30 - Sábado das 8:00 ás 11:30 

 

MSC 

Padre: 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, 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. 

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

Canta-se o refrão Hino da CFE: 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! Do que estava dividido, unidade Ele faz!  (bis) 
 

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: 

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

HOMILIA:  

LITURGIA PENITENCIAL  
BÊNÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DAS CINZAS: Motivado e concluído pelo presidente da celebração 
ORAÇÃO: (O padre ou os ministros antes de impor as cinzas lava as mãos, higieniza com álcool gel, coloca a máscara, 

aproxima-se dos fiéis, pega as cinzas e deixa-as cair sobre a cabeça de cada um sem dizer nada) 
ORAÇÃO DOS FIÉIS: 

R. SANTIFICAI, SENHOR,VOSSO POVO!    
 

1. “Voltai para O Senhor, vosso Deus, ele é benigno, compassivo e cheio de misericórdia” (Jl 2,13)   

Deus misericordioso, ajudai a Igreja a se fortalecer com toda Palavra que brota de vossos lábios e a ser fiel 

anunciadora dessa Palavra. 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 Cristo Jesus. Nós vos pedimos: 
 

2. “Ó Senhor, não me afasteis de vossa face nem retireis de mim o vosso Santo Espírito!” (Sl 50)  

 Deus fiel, movei-nos a assumir a proposta da Campanha da Fraternidade Ecumênica, que nos convida ao diálogo. 

Livra a Igreja de todos aqueles que criticam os projetos evangelizadores dos bispos no Brasil. Ajuda-nos a viver o 

amor e a unidade. Nós vos pedimos:  
 

3. “No momento favorável eu te ouvi, e no dia da salvação eu te socorri” (2Cor 6,2) 

Deus de ternura, por intercessão de Nossa Senhora do Sagrado Coração, e de São José, abençoai os que promovem 

a vida, os que colocam seus dons e bens à serviço do bem comum, e aumentai a nossa fé, para que possamos ser 

fiéis na prática do jejum, da oração e da caridade. 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-2021 
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