I LEITURA - Jl 2,12-18

Tempo da Quaresma
QUARTA-FEIRA DE CINZAS
02 de Março de 2022 - Ano C - Roxo
Campanha da Fraternidade 2022
Tema: “Fraternidade e Educação”.
Lema: “Fala com Sabedoria, ensina com amor”
(Pr 31,26).

RITOS INICIAIS
01. AMBIENTAÇÃO
Coment.: Iniciamos o tempo quaresmal em preparação à Páscoa do Senhor. Tal caminhada consiste
na intensificação da busca pela conversão pessoal
e redirecionamento para a vida divina. Recordando
que somos pó e ao pó retornaremos, clamamos a
misericórdia e compaixão do Altíssimo. Celebremos,
cantando:
02. CANTO INICIAL
(99º Enc.)
R. Volta, meu povo, ao teu Senhor e exultará
teu coração. Ele será teu condutor, tua esperança de salvação! 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!
(Ez 11,17-20)
3. Se voltares ao Senhor, Ele a ti se voltará! (Zc
1,3) Pois imenso é seu amor e jamais se acabará!
(Sl 136)
03. SAUDAÇÃO E ACOLHIDA

(Omite-se o ato penitencial, que é substituído pelo rito de
distribuição das cinzas.)

04. ORAÇÃO DO DIA
Presid.: Concedei-nos, ó Deus todo-poderoso, iniciar com este dia de jejum o tempo da Quaresma,
para que a penitência nos fortaleça no combate
contra o espírito do mal. Por N.S.J.C...

LITURGIA DA PALAVRA
Coment.: Voltemos o olhar ao Senhor que nos
chama à penitência e, rasgando nossos corações,
aproximemo-nos da verdadeira conversão.
2/março/preto/p1

05. 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, paciente e cheio de misericórdia,
inclinado 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 lactentes;
deixe o esposo seu aposento, 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 dominem”. 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.
06. SALMO RESPONSORIAL
Sl 51(50)
(Mel: 90 Enc.)
Ref.: 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!
2. Eu reconheço toda a minha iniquidade, o meu
pecado está sempre à minha frente. Foi contra
vós, só contra vós, que eu pequei, e pratiquei o
que é mau aos vossos olhos!
3. 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!
4. 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!

II LEITURA - 2Cor 5,20-6,2
07. LEITURA DA SEGUNDA CARTA DE SÃO
PAULO AOS CORÍNTIOS - Irmãos, 20somos embaixadores de Cristo, e é Deus mesmo que
exorta através de nós. Em nome de Cristo,
nós vos suplicamos: deixai-vos reconciliar
com Deus. 21Aquele que não cometeu nenhum
pecado, Deus o fez pecado por nós, para
que nele nós nos tomemos justiça de Deus.
6,1
Como colaboradores de Cristo, nós vos
exortamos a não receberdes em vão a graça
de Deus, 2pois ele diz: “No momento 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.
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EVANGELHO - Mt 6,1-6.16-18
08. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Ref.: Fala, Senhor! Fala, Senhor! Palavra de
fraternidade! Fala, Senhor! Fala, Senhor! És
luz da humanidade!
1. A tua Palavra é fonte que corre, penetra e não
morre, não seca jamais.
2. A tua Palavra, que a terra alcança, é luz, esperança que faz caminhar.
09. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO DE JESUS
CRISTO SEGUNDO MATEUS - Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos: 1“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. 2Por 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. 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 gostam de rezar em pé,
nas sinagogas e nas esquinas das praças, para
serem vistos pelos homens. Em verdade vos
digo: eles já receberam a sua recompensa. 6Ao
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. 16Quando 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. 17Tu, porém,
quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, 18para 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.
10. HOMILIA
11. BÊNÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DAS CINZAS (MR.175)
Coment.: As cinzas foram feitas com os ramos da
Semana Santa do ano Passado. Serão abençoadas
e colocadas em nossas cabeças em sinal de penitência e conversão.
Presid.: Caros irmãos, roguemos instantemente a
Deus Pai que abençoe com a riqueza da sua graça
estas cinzas, que vamos colocar sobre as nossas
cabeças em sinal de penitência. (pausa)
Presid.: Ó Deus, que vos deixais comover pelos
que se humilham e vos reconciliais com os que
2/março/preto/p2

reparam suas faltas, ouvi como um pai as nossas
súplicas. Derramai a graça de vossa bênção + 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 N.S.J.C... Amém.
(Em silêncio, asperge as cinzas com água benta. Os
fiéis se aproximam e permanecem de pé. O sacerdote e os ministros impõe-lhes as cinzas, dizendo
a cada um: “Convertei-vos e crede no Evangelho”
ou “Lembra-te que és pó, e ao pó hás de voltar”.)
12. CANTO DISTRIBUIÇÃO DAS CINZAS (93º enc.)
Ref.: Misericórdia, misericórdia / Sinal das
cinzas, vimos pedir perdão Senhor / Misericórdia, misericórdia / Purificai-nos, para cantar vosso louvor.
1. Rasgai o coração e não as vestes. (Jl 2,13).
Diz o Senhor. Conversão e vida nova, a oração,
o jejum, a caridade.
2. Recorda-te que tu és pó, e ao pó voltarás. (Gn
3,19). Diz o Senhor. Conversão e vida nova, a
oração, o jejum, a caridade.
3. Convertei-vos e acreditai no evangelho. (Mc
1,15). Diz o Senhor. Conversão e vida nova, a
oração, o jejum, a caridade.
4. Deus vê o que está oculto e dará a recompensa. (Mt 6,4). Diz o Senhor. Conversão e vida
nova, a oração, o jejum, a caridade.
5. Retornem para mim de todo o coração. (Jl
2,12). Diz o Senhor. Conversão e vida nova, a
oração, o jejum, a caridade.
6. Tive fome e tu me deste de comer. (Mt 25,35).
Diz o Senhor. Conversão e vida nova, a oração,
o jejum, a caridade.
7. Gratuitamente recebestes, dai gratuitamente.
(Mt 10,8). Diz o Senhor. Conversão e vida nova,
a oração, o jejum, a caridade.
8. Eu sou a ressurreição e a vida. (Jo 11,25). Diz
o Senhor. Conversão e vida nova, a oração, o
jejum, a caridade.
(Omite-se o creio)
13. ORAÇÃO DOS FIÉIS (Sugestão)
Presid.: Irmãos e irmãs, dando início ao tempo santo da Quaresma, oremos para que todos os homens
se convertam e se renovem no mistério pascal,
rezemos ao senhor:
R. Senhor, escutai a nossa prece.
1. Por todos os fiéis, para que, neste tempo favorável da Quaresma, se reconciliem uns com os outros
e com Deus, rezemos ao Senhor.
2. Por aqueles a quem foi dado algum poder, para
que sirvam lealmente o bem comum e façam verdadeiros esforços pela paz na superação da violência,
rezemos ao Senhor.
3. Pelos doentes e por todos os que sofrem, pelos
pobres, pelos pecadores e pelos famintos, para que
tenham quem os socorra, rezemos ao Senhor.
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ORAÇÃO DA CAMPANHA DA FRATERNIDADE
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! Fazei com 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.

LITURGIA EUCARÍSTICA
14. APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS
1. A Ti meu Deus, elevo o meu coração/ Elevo
as minhas mãos, meu olhar, minha voz/ A Ti meu
Deus, eu quero oferecer/ Meus passos e meu
viver, meus caminhos, meu sofrer.
Ref.: A tua ternura Senhor vem me abraçar/
E a tua bondade infinita me perdoar/ Vou ser
o teu seguidor/ E te dar o meu coração, eu
quero sentir o calor de tuas mãos
2. A Ti meu Deus, que és bom e que tens amor/
Ao pobre e ao sofredor, vou servir e esperar/ Em
Ti Senhor, humildes se alegrarão/ Cantando a
nova canção de esperança e de paz
15. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
Presid.: Oferecendo-vos este sacrifício no começo
da Quaresma, nós vos suplicamos, ó Deus, a graça
de dominar nossos maus desejos pelas obras de
penitência e caridade, para que, purificados de nossas faltas, celebremos com fervor a paixão do vosso
Filho. Que vive e reina para sempre.
16. PREFÁCIO QUARESMA IV

(MR p. 417)

Presid.: Na verdade, é justo e necessário, é nosso
dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo
o lugar, Senhor, Pai santo, Deus eterno e todo-poderoso. Pela penitência da Quaresma, corrigis nossos
vícios, elevais nossos sentimentos, fortificais nosso
espírito fraterno e nos garantis uma eterna recompensa, por Cristo, Senhor nosso. Por ele, os anjos celebram vossa grandeza e os santos proclamam vossa
glória. Concedei-nos também a nós associar-nos a
seus louvores, cantando (dizendo) a uma só voz:
Santo, Santo, Santo...
17. ORAÇÃO EUCARÍSTICA II
(MR.478)
Presid.: Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte
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de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas,
derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de
que se tornem para nós o Corpo e o Sangue de
Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso.
Todos: Santificai nossa oferenda, ó Senhor!
Presid.: Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, 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
M E U S A N G U E , O S A N G U E D A N O VA E
ETERNA ALIANÇA, QUE SERÁ DERRAM A D O P O R V Ó S E P O R T O D O S PA R A
R E M I S S Ã O D O S P E C A D O S . FA Z E I I S TO
EM MEMÓRIA DE MIM. Eis o mistério da fé!
Todos: Salvador do mundo, salvai-nos, vós que
nos libertastes pela cruz e ressurreição.
Presid.: Celebrando, pois, a memória da morte e
ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos,
ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação; e vos
agradecemos porque nos tornastes dignos de estar
aqui na vossa presença e vos servir.
Todos: Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
Presid.: E nós vos suplicamos que, participando do
Corpo e Sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo
Espírito Santo num só corpo.
Todos: Fazei de nós um só corpo e um só espírito!
Presid.: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se
faz presente pelo mundo inteiro: que ela cresça na
caridade, com o Papa Francisco, com nosso bispo
Carlos e todos os ministros do vosso povo.
Todos: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!
Presid.: Lembrai-vos também dos nossos irmãos e
irmãs que morreram na esperança da ressurreição e
de todos os que partiram desta vida: acolhei-os junto
a vós na luz da vossa face.
Todos: Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!
Presid.: Enfim, nós vos pedimos, tende piedade
de todos nós e dai-nos participar da vida eterna,
com a Virgem Maria, mãe de Deus, São José seu
esposo, com os santos Apóstolos e todos os que
neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos
e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho.
Todos: Concedei-nos o convívio dos eleitos!
Presid.: Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós,
Deus Pai todo-poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre.
Todos: Amém!
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RITO DA COMUNHÃO
18. Todos: Pai Nosso... (MR.500)
19. CANTO DE COMUNHÃO I
Ref.: Eu vim para que todos tenham vida,
Que todos tenham vida plenamente. (Bis)
1. Reconstrói a tua vida em comunhão com teu Senhor, reconstrói a tua vida em comunhão com teu irmão. Onde está o teu irmão, eu estou presente nele.
2. Quem comer o pão da vida viverá eternamente. Tenho pena deste povo que não tem o
que comer. Onde está um irmão com fome, eu
estou com fome nele.
3. Eu passei fazendo o bem, eu curei todos os males.
Hoje és minha presença junto a todo sofredor.
Onde sofre o teu irmão, eu estou sofrendo nele.
4. Entreguei a minha vida pela salvação de todos. Reconstrói, protege a vida de indefesos e
inocentes. Onde morre o teu irmão, eu estou
morrendo nele.
5. Vim buscar e vim salvar o que estava já perdido. Busca, salva e reconduze a quem perdeu
toda esperança. Onde salvas teu irmão, tu me
estás salvando nele.
20. CANTO DE COMUNHÃO II

(92º encontro)

Ref.: É agora o momento favorável. É agora
já chegou a salvação! O Senhor quer ficar ao
nosso lado, inclinado a dar o seu perdão.
1. Voltemos ao Senhor, mas de todo o coração.
Orando, jejuando, ajudando ao nosso irmão.
Praticando a justiça, denunciando todo mal.
Conversão é o rumo certo no caminho quaresmal.
2. Nos caminhos de Jesus, nós queremos caminhar, amando, respeitando, quem está a soluçar.
Recordando a jornada do Senhor até a cruz.
Caridade praticada rompe as trevas, traz a luz.
3. A palavra de Jesus nós queremos vivenciar, o
poder, prazer e ter, com certeza renunciar. Lado
a lado com a Igreja na campanha fraternal, preparados e conscientes para o domingo pascal.

RITO FINAL
21. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
Presid.: Ó Deus, fazei que sejamos ajudados pelo
sacramento que acabamos de receber, para que
o jejum de hoje vos seja agradável e nos sirva de
remédio. Por N.S.J.C... Amém.
22. BÊNÇÃO SOLENE PARA A QUARESMA (MR. 521)
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23. HINO DA 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.
Refrão: E quem fala com sabedoria é Aquele
que ensina com amor, sua vida em total maestria é pra nós luz, caminho, vigor.
2. 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.
3. O caminho nos quer convertidos: Mergulhar
no mistério profundo para que em sua Páscoa
busquemos compaixão no cuidado com o mundo.
Conformados em Cristo seremos aprendizes do
dom tão fecundo. Quando a plena mudança atingir relações tão humanas, libertas, novos rumos
em redes seremos gerações solidárias e abertas.
Na esperança de rostos surgirem assumindo
missões tão concretas

TEMPO DA QUARESMA

O tempo da Quaresma vai da quarta-feira de Cinzas até a Missa da Ceia do Senhor, exclusive. É
o tempo para preparar a celebração da Páscoa.
“Tanto na Liturgia quanto na catequese litúrgica
esclareça-se melhor a dupla índole do tempo quaresmal que, principalmente pela lembrança e pela
preparação do Batismo e pela penitência, fazendo
os fiéis ouvirem com mais frequência a Palavra
de Deus e entregarem-se à oração, os dispõe
à celebração do mistério pascal” (SC, n. 109).
CAMPANHA DA FRATERNIDADE
A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil
promove todos os anos, durante a quaresma,
a Campanha da Fraternidade, cuja finalidade
principal é vivenciar e assumir a dimensão comunitária e social da Quaresma. A Campanha
da Fraternidade ilumina de modo particular os
gestos fundamentais desse tempo litúrgico: a
oração, o jejum e a caridade. Neste ano, o tema
da campanha é “Fraternidade e educação” e o
lema: “Fala com Sabedoria, ensina com amor”
(Pr 31,26).
(Diretório Litúrgico p.69)
PULSANDO LITÚRGICO - Diocese de Apucarana - Organização e diagramação: Pe. Anderson Bento Cantos: Fernando
e Camila Rípoli; Impressão e distribuição: Pascom Diocesana
SUGESTÕES E INFORMAÇÕES: (43) 3423-1428
ander_bento@hotmail.com
2/março/roxo/p4

