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QUARTA- FEIRA DE 
CINZAS

Lançamento da Campanha da 
Fraternidade

LEMA: "Cultivar e guardar a 
criação" (Gn 2.15)

TEMA: "Fratenidade: Biomas 
brasileiros e defesa da vida"

LT. 3 | Nº 19 | 01/03/2017ANO 41 | A | ROXO

Anim. Irmãos e irmãs, chegou o 
tempo favorável de nossa salva-
ção! Com esta celebração, ini-
ciando o tempo quaresmal, o Se-
nhor nos oferecerá um itinerário 
de quarenta dias para reanimar 
em nós a graça batismal e nos 
preparará para a solene cele-
bração da Páscoa. Com a ajuda 
da Campanha da Fraternidade 
deste ano, a Igreja indica a pro-
teção dos biomas como um gesto 
concreto de nossa conversão ao 
Senhor que passa também pelo 
cuidado com a Casa Comum. 
Com sincero desejo de abraçar 
o caminho de conversão que o 
Senhor nos oferece, iniciemos a 
nossa celebração.

RITOS INICIAIS

ABERTURA
 (Hinário Litúrgico II, P. 190

1

Senhor eis aqui o teu povo, / que 
vem implorar teu perdão; / é gran-
de o nosso pecado, / porém é 
maior / o teu coração.
1. Sabendo que acolheste / Zaqueu, o 
cobrador, / e assim lhe devolveste  / 
tua paz e teu amor, / também, nos co-
locamos / ao lado dos que vão / bus-
car no teu altar / a graça do perdão.
2. Revendo em Madalena / a nossa 
própria fé, / chorando nossas penas 
/ diante dos teus pés / também, nós 
desejamos / o nosso amor te dar / 
porque só muito amor / nos pode 
libertar.
3. Motivos temos nós / de sempre 
confiar, / de erguer a nossa voz, / de 
não desesperar, / olhando aquele 
gesto / que o bom ladrão salvou, / 
não foi, também, por nós, / teu san-
gue que jorrou?

SAUDAÇÃO2
P. Em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo. 
T. Amém.
P. O Senhor, que encaminha os nos-
sos corações para o amor de Deus e a 
constância de Cristo, esteja convosco. 
T. Bendito seja Deus que nos reu-
niu no amor de Cristo.

(Omite-se o Ato Penitencial)

ORAÇÃO3
P. Oremos (silêncio): Concedei-nos, 
ó Deus todo-poderoso, iniciar com 
este dia de jejum o tempo da Qua-
resma, para que a penitência nos 
fortaleça no combate contra o espí-
rito do mal. Por N.S.J.C.
T. Amém.

LITURGIA DA PALAVRA
Anim. A Palavra do Senhor será 
a fonte de motivação para nossa 
conversão. Abramo-nos para tudo 
o que o Senhor deseja renovar em 
nossas vidas.

PRIMEIRA LEITURA
(Jl 2,12-18)
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Leitura do Livro do Profeta Joel. 
12“Agora, diz o Senhor, voltai para 
mim com todo o vosso coração, 
com jejuns, lágrimas e gemidos; 
13rasgai o coração, e não as vestes; 
e voltai para o Senhor, vosso Deus; 
ele é benigno e compassivo, pacien-
te e cheio de misericórdia, inclina-
do a perdoar o castigo”. 14Quem 
sabe, se ele se volta para vós e vos 
perdoa, e deixa atrás de si a bênção, 
oblação e libação para o Senhor, 
vosso Deus? 15Tocai trombeta em 
Sião, prescrevei o jejum sagrado, 
convocai a assembleia; 16congregai 
o povo, realizai cerimônias de culto, 
reuni anciãos, ajuntai crianças e lac-
tentes; deixe o esposo seu aposen-
to, e a esposa, seu leito. 17Chorem, 
postos entre o vestíbulo e o altar, 
os ministros sagrados do Senhor, e 
digam: “Perdoa, Senhor, a teu povo, 
e não deixes que esta tua herança 
sofra infâmia e que as nações a do-
minem”. Por que se haveria de dizer 
entre os povos: “Onde está o Deus 
deles?” 18Então o Senhor encheu-se 
de zelo por sua terra e perdoou ao 
seu povo. - Palavra do Senhor
T. Graças a Deus.

SALMO 50/51
(CD XIII, fx. 2 - Cantando salmos e Aclamações P.16)

5

Piedade, ó Senhor, tende piedade, 
/ pois pecamos contra vós!
1. Tende piedade, ó meu Deus, mi-
sericórdia! / Na imensidão de vos-
so amor, purificai-me! / Do meu 
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pecado, todo inteiro, me lavai / e apa-
gai completamente a minha culpa.
2. Eu reconheço toda a minha iniqui-
dade, / o meu pecado está sempre 
à minha frente, / foi contra vós, só 
contra vós que eu pequei / e prati-
quei o que é mau aos vossos olhos!
3. Criai em mim um coração que 
seja puro, / dai-me de novo um es-
pírito decidido. / Ó Senhor, não me 
afasteis de vossa face / nem retireis 
de mim o vosso Santo Espírito!
4. Dai-me de novo a alegria de ser 
salvo / e confirmai-me com espíri-
to generoso! / Abri meus lábios, ó 
Senhor, para cantar / E minha boca 
anunciará vosso louvor!

SEGUNDA LEITURA
(2Cor 5,20-6,2)
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Leitura da Segunda Carta de São 
Paulo aos Coríntios. Irmãos, 20so-
mos embaixadores de Cristo, e é 
Deus mesmo que exorta através de 
nós. Em nome de Cristo, nós vos su-
plicamos: deixai-vos reconciliar com 
Deus. 2Aquele que não cometeu ne-
nhum pecado, Deus o fez pecado 
por nós, para que nele nós nos tor-
nemos justiça de Deus. 1Como cola-
boradores de Cristo, nós vos exor-
tamos a não receberdes em vão a 
graça de Deus, 2pois ele diz: “No mo-
mento favorável, eu te ouvi e no dia 
da salvação, eu te socorri”. É agora o 
momento favorável, é agora o dia da 
salvação. - Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

ACLAMAÇÃO
(CF CF2027 - fx. 9)
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Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus!
Oxalá ouvísseis hoje a sua voz: Não 
fecheis os corações como em Meriba!

EVANGELHO
(Mt 6,1-6.16-18)
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P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. Proclamação do Evangelho de Je-
sus Cristo segundo Mateus.
T. Glória a vós, Senhor.
P. Naquele tempo, disse Jesus aos 
seus discípulos: 1“Ficai atentos para 
não praticar a vossa justiça na fren-
te dos homens, só para serdes vis-
tos por eles. Caso contrário, não re-
cebereis a recompensa do vosso Pai 
que está nos céus. 2Por isso, quando 

deres esmola, não toques a trombe-
ta diante de ti, como fazem os hipó-
critas nas sinagogas e nas ruas, para 
serem elogiados pelos homens. Em 
verdade vos digo: eles já receberam 
a sua recompensa. 3Ao contrário, 
quando deres esmola, que a tua 
mão esquerda não saiba o que faz 
a tua mão direita, 4de modo que a 
tua esmola fique oculta. E o teu Pai, 
que vê o que está oculto, te dará a 
recompensa. 5Quando orardes, não 
sejais como os hipócritas, que gos-
tam de rezar em pé, nas sinagogas 
e nas esquinas das praças, para se-
rem vistos pelos homens. Em verda-
de vos digo: eles já receberam a sua 
recompensa. 6Ao contrário, quando 
tu orares, entra no teu quarto, fe-
cha a porta, e reza ao teu Pai que 
está oculto. E o teu Pai, que vê o 
que está escondido, te dará a re-
compensa. 16Quando jejuardes, não 
fiqueis com o rosto triste como os 
hipócritas. Eles desfiguram o rosto, 
para que os homens vejam que es-
tão jejuando. Em verdade vos digo: 
eles já receberam a sua recompen-
sa. 17Tu, porém, quando jejuares, 
perfuma a cabeça e lava o rosto, 
18para que os homens não vejam 
que tu estás jejuando, mas somen-
te teu Pai, que está oculto. E o teu 
Pai, que vê o que está escondido, 
te dará a recompensa”. - Palavra da 
Salvação
T. Glória a vós, Senhor.

BÊNÇÃO E IMPOSIÇÃO 
DAS CINZAS
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P. Caros irmãos e irmãs, roguemos 
insistentemente a Deus Pai que 
abençoe com a riqueza da sua gra-
ça, estas cinzas que vamos colocar 
sobre as nossas cabeças em sinal de 
penitência.
P. Oremos (silêncio): Ó Deus, que 
não quereis a morte do pecador, 
mas a sua conversão, escutai com 
bondade as nossas preces e dignai-
-vos abençoar  estas cinzas, que 
vamos colocar sobre as nossas ca-
beças. E assim reconhecendo que 
somos pó e que ao pó voltaremos, 
consigamos, pela observância da 
Quaresma, obter o perdão dos pe-
cados e viver uma vida nova, à se-
melhança do Cristo ressuscitado. 
Por Cristo, nosso Senhor. 
T. Amém.

CANTO DE IMPOSIÇÃO 
DAS CINZAS (CF 2017 - fx. 5)
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O vosso coração de pedra se con-
verterá em novo, em novo coração.
1. Tirarei de vosso peito / vosso co-
ração de pedra, / no lugar colocarei 
/ novo coração de carne.
2. Dentro em vós eu plantarei, / 
plantarei o meu espírito: / Amareis 
os meus preceitos, / seguireis o 
meu amor.
3. Dentre todas as nações, / com 
amor vos tirarei, / qual pastor vos 
guiarei, / para a terra, a vossa pátria.
4. Esta terra habitareis: / foi presen-
te a vossos pais / e sereis sempre o 
meu povo / eu serei o vosso Deus.

ORAÇÃO DOS FIÉIS11
P. Irmãos e irmãs, neste tempo fa-
vorável de nossa salvação, coloque-
mos nas mãos do Senhor as nossas 
necessidades e lhe peçamos:
T. Renovai-nos, Senhor, por vossa 
misericórdia!
1. Vós nos concedeis a graça de ini-
ciar um tempo de intensa conver-
são; acompanhai-nos em nosso es-
forço de lutar contra nossos vícios 
e pecados.
2. Vós nos indicastes a prática do je-
jum, da oração e da esmola; dai-nos 
experimentar estas práticas como 
sinais de nosso sincero desejo de 
conversão.
3. Vós nos confiastes o cuidado da 
criação, jardim de convivência fra-
terna de todos os seres humanos, 
concedei-nos nesta quaresma a nos-
sa conversão como Igreja aos apelos 
da Campanha da Fraternidade. 
4. Vós manifestastes a grandeza de 
vossa criação na biodiversidade de 
nossos biomas; tornai-nos sensíveis 
e respeitosos no seu cuidado. 

(outras preces da comunidade)

P. Rezemos a oração da Campanha 
da Fraternidade:
Deus, nosso Pai e Senhor, / nós vos 
louvamos e bendizemos, / por vossa 
infinita bondade. / Criastes o univer-
so com sabedoria / e o entregastes 
em nossas frágeis mãos / para que 
dele cuidemos com carinho e amor. 
/ Ajudai-nos a ser responsáveis e 
zelosos pela Casa Comum. / Cresça, 
em nosso imenso Brasil, / o desejo 
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e o empenho de cuidar mais e mais 
da vida das pessoas, / e da beleza e 
riqueza da criação, / alimentando o 
sonho do novo céu e da nova terra 
que prometestes. Amém!
T. Amém.

APRESENTAÇÃO DAS 
OFERENDAS (CF 2017 - fx. 11)
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Aceita, Senhor, com prazer / O que 
vimos te oferecer! O que vimos te 
oferecer!
1. Que te ouça o Eterno em  tua afli-
ção / Proteja-te o nome do  Deus 
da Nação! / - Do seu santuário te 
mande um auxílio / E,  desde Sião, 
te seja um arrimo!
2. Sim, tudo o que estás a lhe  ofe-
recer / Receba ele  agora com todo 
prazer! / - Atenda aos desejos do  
teu coração / Conceda a teus so-
nhos realização!
3. Possamos, assim, cantar tua vi-
tória / E alçar, em  seu Nome, ban-
deiras de  glória! / - Agora eu sei: o 
Eterno liberta! / E o seu Consagrado 
quem salva é sua destra!
4. Confiam nos carros ou então nos 
cavalos, / Mas nós no  Eterno é que 
confiamos! / - Enquanto uns fracas-
sam, nós firmes estamos! / Ao Cris-
to, a vitória! E ouvidos sejamos!

ORAÇÃO SOBRE AS 
OFERENDAS

13

P. Oferecendo-vos este sacrifício 
no começo da Quaresma, nós vos 
suplicamos, ó Deus, a graça de do-
minar nossos maus desejos pelas 
obras de penitência e caridade, 
para que, purificados de nossas fal-
tas, celebremos com fervor a pai-
xão do vosso Filho. Que vive e reina 
para sempre.
T. Amém.

ORAÇÃO EUCARÍSTICA
III (Prefácio da Quaresma, IV)

14

P. Na verdade, é justo e necessário, é 
nosso dever e salvação dar-vos gra-
ças, sempre e em todo lugar, Senhor, 
Pai Santo, Deus eterno e todo-pode-
roso. Pela penitência da Quaresma, 
corrigis nossos vícios, elevais nossos 
sentimentos, fortificais nosso espíri-
to fraterno e nos garantis uma eterna 
recompensa, por Cristo, Senhor nos-
so. Por ele, os anjos celebram vossa 

grandeza a os santos proclamam 
vossa glória. Concedei-nos também 
a nós associar-nos a seus louvores, 
cantando (dizendo) a uma só voz:
T. Santo, Santo, Santo...
CP. Na verdade, vós sois santo, ó 
Deus do universo, e tudo o que 
criastes proclama o vosso louvor, 
porque, por Jesus Cristo, vosso Fi-
lho e Senhor nosso, e pela força do 
Espírito Santo, dais vida e santidade 
a todas as coisas e não cessais de 
reunir o vosso povo, para que vos 
ofereça em toda parte, do nascer 
ao pôr do sol, um sacrifício perfeito.
T. Santificai e reuni o vosso povo!
CC. Por isso, nós vos suplicamos: 
santificai pelo Espírito Santo as ofe-
rendas que vos apresentamos para 
serem consagradas, a fim de que 
se tornem o Corpo  e o Sangue de 
Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor 
nosso, que nos mandou celebrar 
este mistério.
T. Santificai nossa oferenda, ó Se-
nhor!
Na noite em que ia ser entregue, ele 
tomou o pão, deu graças, e o partiu 
e deu a seus discípulos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O 
MEU CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE 
POR VÓS.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, 
ele tomou o cálice em suas mãos, 
deu graças novamente, e o deu a 
seus discípulos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O 
CÁLICE DO MEU SANGUE, O SAN-
GUE DA NOVA E ETERNA ALIANÇA, 
QUE SERÁ DERRAMADO POR VÓS 
E POR TODOS PARA REMISSÃO 
DOS PECADOS. FAZEI ISTO EM ME-
MÓRIA DE MIM.
Eis o mistério da fé!
T. Anunciamos, Senhor, a vossa 
morte e proclamamos a vossa res-
surreição. Vinde, Senhor Jesus!
CC. Celebrando agora, ó Pai, a memó-
ria do vosso Filho, da sua paixão que 
nos salva, da sua gloriosa ressurreição 
e da sua ascensão ao céu, e enquanto 
esperamos a sua nova vinda, nós vos 
oferecemos em ação de graças este 
sacrifício de vida e santidade.
T. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
Olhai com bondade a oferenda da 
vossa Igreja, reconhecei o sacrifício 
que nos reconcilia convosco e con-
cedei que, alimentando-nos com o 
Corpo e o Sangue do vosso Filho, 

sejamos repletos do Espírito Santo 
e nos tornemos em Cristo um só 
corpo e um só espírito.
T. Fazei de nós um só corpo e um 
só espírito!
1C. Que ele faça de nós uma ofe-
renda perfeita para alcançarmos a 
vida eterna com os vossos santos: 
a Virgem Maria, Mãe de Deus, São 
José, seu esposo, os vossos Apósto-
los e Mártires, São Paulo, patrono 
da nossa Arquidiocese, N. e todos 
os santos, que não cessam de inter-
ceder por nós na vossa presença.
T. Fazei de nós uma perfeita ofe-
renda!
2C. E agora, nós vos suplicamos, 
ó Pai, que este sacrifício da nossa 
reconciliação estenda a paz e a sal-
vação ao mundo inteiro. Confirmai 
na fé e na caridade a vossa Igreja, 
enquanto caminha neste mundo: 
o vosso servo o Papa Francisco, o 
nosso bispo Odilo, com os Bispos 
do mundo inteiro, o clero e todo o 
povo que conquistastes.
T. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!
Atendei às preces da vossa família, 
que está aqui, na vossa presença. 
Reuni em vós, Pai de misericórdia, 
todos os vossos filhos e filhas dis-
persos pelo mundo inteiro.
T. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos 
filhos!
3C. Acolhei com bondade no vosso 
reino os nossos irmãos e irmãs que 
partiram desta vida e todos os que 
morreram na vossa amizade. Uni-
dos a eles, esperamos também nós 
saciar-nos eternamente da vossa 
glória, por Cristo, Senhor nosso.
T. A todos saciai com vossa glória!
Por ele dais ao mundo todo bem e 
toda graça.
CP ou CC. Por Cristo, com Cristo 
e em Cristo, a vós, Deus Pai todo-
-poderoso, na unidade do Espírito 
Santo, toda a honra e toda a glória, 
agora e para sempre.
T. Amém.

RITO DA COMUNHÃO15

CANTO DE COMUNHÃO
(CD CF 2017 - fx. 12)
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R. Agora o tempo se cumpriu, o 
Reino já chegou, irmãos, conver-
tam-se e creiam, firmes no Evan-
gelho!
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Na Quaresma, nós nos prepara-
mos para celebrar a Páscoa, maior 
e mais importante festa do nosso 
calendário litúrgico católico. E a 
Igreja nos convida a realizar os 
“exercícios quaresmais” do jejum, 
da esmola e da oração.
Com o “jejum”, procuremos ser 
sóbrios no alimento e no uso dos 
bens, partilhar o pão com quem 
tem fome, lembrando que “não 
somente de pão vive o homem, 
mas de toda palavra que sai da 
boca de Deus”. Façamos o jejum e 
a abstinência de carnes, como re-
comenda a Igreja, na Quarta-feira 
de Cinzas e na Sexta-feira Santa. 
Mas todas as Sextas-feiras da 
Quaresma são dias de penitência.
Com a “esmola”, procuremos 
ajudar o próximo em suas neces-
sidades, praticar as obras de mise-
ricórdia e colaborar nas iniciativas 
de caridade e solidariedade social; 
vivamos honestamente, deixando 
de lado toda prática corrupta, in-
justa e desrespeitosa do próximo.
Mediante a “oração”, busquemos 
com mais intensidade o encontro 
pessoal e comunitário com Deus, 
a sintonia com a sua vontade e a 
prática dos seus mandamentos. 
Participemos intensamente nas 
celebrações da Igreja e acolha-
mos a Palavra de Deus.
A Campanha da Fraternidade, 
também neste ano, nos convida 
a ficarmos atentos à dimensão 

social e fraterna da nossa fé cató-
lica. Cuidemos bem da natureza 
ao nosso redor; ela é nossa “casa 
comum”, onde vivemos o amor ao 
próximo, ou deixamos de fazê-lo.
A Quaresma nos propõe um iti-
nerário de revisão de vida e de 
avaliação sobre nosso jeito de 
viver, enquanto cristãos e católi-
cos. E os exercícios quaresmais, 
se forem realizados bem, podem 
ajudar-nos a renovar a vida cristã, 
com a ajuda da graça de Deus.
E a penitência, onde fica? A Quares-
ma também é tempo de penitên-
cia, de arrependimento, conversão 
e confissão dos pecados. A penitên-
cia, mais do que a simples mortifi-
cação, é a constante disciplina para 
orientar a vida pelos caminhos de 
Deus e do Evangelho de Cristo.
Convido, pois, todos a valorizarmos 
a Quaresma. Outras religiões valo-
rizam seus “tempos fortes”, como o 
Ramadã (muçulmanos), ou o Yom 
Kipur (judeus). O “tempo forte” 
de penitência e renovação da vida, 
para os católicos é a Quaresma.
Façamos bem o nosso caminho 
quaresmal, orientados pela Pala-
vra de Deus e da Igreja, para ce-
lebrar a Páscoa, purificados pela 
Paixão de Cristo e renovados em 
sua Ressurreição.

Cardeal Odilo P. Scherer
Arcebispo de São Paulo

“Louvado sejas, meu Senhor,
Pela irmã Água,

Que é mui útil e humilde
E preciosa e casta.”
Oração de São Francisco

Água,
cuide bem desse bem.

porque cada gota vale muito.

1. Feliz aquele homem que não 
anda / conforme os conselhos dos 
perversos;
2. Que não entra no caminho dos 
malvados / nem junto aos zomba-
dores 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 malva-
dos leva à morte.

ORAÇÃO APÓS A 
COMUNHÃO
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P. Oremos: Ó Deus, fazei que seja-
mos ajudados pelo sacramento que 
acabamos de receber, para que o 
jejum de hoje vos seja agradável 
e nos sirva de remédio. Por Cristo, 
nosso Senhor.
T. Amém.

BÊNÇÃO FINAL18

RITOS FINAIS

CANTO FINAL
(Hino da CF 2017)

19

1. Louvado seja, ó Senhor, pela mãe 
terra, / que nos acolhe, nos alegra 
e dá o pão / Queremos ser os teus 
parceiros na tarefa / de “cultivar o 
bem guardar a criação.”
Da Amazônia até os Pampas, / do 
Cerrado aos Manguezais, / chegue 
a ti o nosso canto pela vida e pela 
paz (2x)
2. Vendo a riqueza dos biomas que 
criaste, / feliz disseste: tudo é belo, 
tudo é bom! / E pra cuidar a tua 
obra nos chamaste / a preservar e 
cultivar tão grande dom.
3. Por toda a costa do país es-

palhas vida; / são muitos ros-
tos – da Caatinga ao Pantanal: 
Negros e índios, camponeses: gente 
linda, / lutando juntos por um mun-
do mais igual.
4. Senhor, agora nos conduzes 
ao deserto / e, então nos fa-
las, com carinho, ao coração /, 
pra nos mostrar que somos povos 

tão diversos, /mas um só Deus nos 
faz pulsar o coração.
5. Se contemplamos essa “mãe” 
com reverência, / não com olhares 
de ganância ou ambição, / o consu-
mismo, o desperdício, a indiferença 
/ se tornam luta, compromisso e 
proteção.


