
ROTEIRO CELEBRATIVO – QUARTA – FEIRA DE CINZAS 

1. ABERTURA 

Irmãos e irmãs, família reunida, estamos aqui hoje em casa para juntos celebrarmos o início da Quaresma. 

Através dos exercícios quaresmais do jejum, da oração e da caridade. Queremos seguir um caminho de 

penitência e conversão. Este ano, através da Campanha da Fraternidade Ecumênica, somos chamados ao 

diálogo, a união e a paz. Rezemos em comunhão com toda a Igreja e todos os cristãos que buscam a paz. 

2. CANTO 

Eis o tempo de conversão/ eis o dia da salvação,/ ao Pai voltemos juntos andemos/ eis o tempo de 

conversão. 

3. LITURGIA DA PALAVRA 

I Leitura (Joel 2,12-18) 

Leitura da profecia de Joel – “Agora, diz o Senhor, voltai para mim com todo o vosso coração, com 

jejuns, lágrimas e gemidos; rasgai o coração, e não as vestes, e voltai para o Senhor, vosso Deus; ele é 

benigno e compassivo, paciente e cheio de misericórdia, inclinado a perdoar o castigo.” Quem sabe se ele 

se volta para vós e vos perdoa, e deixa atrás de si a benção, oblação e libação para o Senhor, vosso Deus? 

Tocai trombeta em Sião, prescrevei o jejum sagrado, convocai a assembléia; congregai o povo, realizai 

cerimônias de culto, reuni anciãos, ajuntai crianças e lactentes; deixe o esposo seu aposento, e a esposa 

seu leito. Chorem, 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 dominem”. Por que 

se haveria de dizer entre os povos: “Onde está o Deus deles?” Então, o Senhor encheu-se de zelo por sua 

terra e perdoou ao seu povo. – Palavra do Senhor. 

Salmo Responsorial 50(51) 

Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos 

1. 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!  -R 

2. Eu reconheço toda a minha iniqüidade,/ o meu pecado está sempre à minha frente./Foi contra vós, só 

contra vós, que eu pequei,/ pratiquei o que é mau aos vossos olhos! – R 

3. Criai em mim um coração que seja puro, / daí-me de novo um espírito decidido./ Ó Senhor, não me 

afasteis de vossa face/ nem retireis de mim o vosso Santo Espírito! – R 

4. Daí-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! – R 

ACLAMAÇÃO 

Evangelho (Mateus 6, 1-6.16-18) 

Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus – Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: 

“Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens só para serdes vistos por eles. Caso 

contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não 

toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos 

homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a 

tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta. E o teu Pai, 

que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de 



rezar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade eu vos 

digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e 

reza ao teu Pai, que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando 

jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens 

vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando 

jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente 

teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa”. Palavra da Salvação. 

4. MOMENTO PENITENCIAL 

Façamos um momento de silêncio... Pode-se repetir uma frase das leituras que mais lhe tocou o coração... 

A liturgia de hoje é um chamado a uma verdadeira conversão. O apelo do profeta Joel na primeira leitura é 

para nós hoje também, chamados a voltarmos para Deus na busca de uma vida nova. O Evangelho nos 

apresenta os exercícios quaresmais, o jejum, a oração e a caridade. Estas devem ser feitas na simplicidade 

com generosidade e de forma autêntica. Peçamos a Deus que possamos viver esses quarenta dias em busca 

de uma renovação espiritual em nossa vida e em nossa família. Em silêncio peçamos perdão a Deus pelos 

nossos pecados e busquemos uma verdadeira conversão. (momento de silêncio para cada um fazer seu 

exame de consciência). 

5. BENÇÃO DAS CINZAS 

Caso a família já tenha pegado as cinzas bentas na igreja ou recebido do ministro (a) pode pular essa 

parte e partir para o numero 6. 

Caros irmãos e irmãs, roguemos instantemente a Deus Pai que abençoe com a riqueza da sua graça que 

graça estas cinzas, que vamos colocar as nossas cabeças em sinal de penitencia. 

Após breve silencio, abençoa as cinzas. 

Ó Deus, que vos deixais comover pelos que se humilham e vos reconciliais com os que reparam suas 

faltas, ouvi como um pai as nossas suplicas. Derramai a graça da vossa benção + sobre os fiéis que vão 

receber estas cinzas, para que, prosseguindo na observância da quaresma, possam celebrar de coração 

purificado o mistério pascal do vosso Filho. Por Cristo nosso Senhor. 

O membro da família que preside a celebração coloca sobre as cinzas a água benta. Depois os demais 

membros se aproximam e ele (a) impõe sobre eles as cinzas. 

6. DISTRIBUIÇÃO DAS CINZAS 

Ao distribuir as cinzas sobre a cabeça dos participantes se diz: Convertei-vos e crede no Evangelho. 

7. PRECES 

Vamos apresentar a Deus as nossas preces e a cada invocação vamos responder: Santificai, Senhor, vosso 

povo. 

1. Ajudai ó Deus a Igreja a se fortalecer cada dia com o anúncio da sua Palavra. Rezemos. 

2. Pelo Papa, pelo nosso bispo e nossos padres para que procurem ser fiéis no serviço que o Senhor lhes 

confiou. Rezemos. 

3. Pelos leigos para que assumam cada dia sua vocação de batizados. Rezemos. 

4. Para que nossa família seja cada vez mais unida no amor e na caridade. Rezemos.  

5. Para que todas as famílias atingidas pela pandemia do Covid 19 sejam fortalecidas com a fé e 

consoladas pelo vosso amor. Rezemos. 



6. Para que a humanidade busque o caminho da conversão, construindo o diálogo e a paz. Rezemos. 

Vamos concluir com a oração da Campanha da fraternidade Ecumênica: 

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. Por Jesus Cristo, nossa paz, no Espírito Santo, sopro restaurador da vida. / 

Amém!  

8. LOUVOR 

1. Louvado sejas meu Senhor pelo dom da vida que nos oferecestes 

2. Louvado sejas meu senhor por nos unir em uma família 

3. Louvado sejas meu Senhor pelo alimento que nos sustenta 

4. Louvados sejas meu Senhor por nos fazer comunidade, povo de irmãos. 

Outros louvores espontâneos... 

Rezemos como o Senhor nos ensinou: Pai nosso... 

Que a paz do senhor esteja sempre conosco, todos se saúdam. 

9. BENÇÃO FINAL 

Ó Deus de amor e misericórdia que nos reuniste hoje como família para celebrar na mesma fé, o inicio do 

tempo quaresmal, nos conceda a graça, a sabedoria e a fortaleza para vos servir e amar em nossos irmãos e 

irmãs e trilhando esse caminho penitencial alcancemos a conversão necessária para a nossa vida.  Por 

Cristo Nosso Senhor. Amém 

Abençoe-nos ó Deus Todo poderoso e amoroso. O Pai, O Filho e o Espírito Santo. Amém  


