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CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL  

Comissão Episcopal Pastoral para a Liturgia da CNBB 
  

 

 

CELEBRAR EM FAMÍLIA  
QUARTA-FEIRA DE CINZAS 

17 DE FEVEREIRO DE 2021 
 

Acolhendo as orientações das autoridades sanitárias, nossos bispos, 

nas mais diversas situações e realidades, vão, a partir de um cuidadoso 

discernimento, orientando suas dioceses, paróquias e comunidades 

sobre como e quando vão sendo retomadas as celebrações comunitárias 

presenciais. Contudo, pessoas impossibilitadas por motivo de saúde ou 

idade, ou porque pertencem ao denominado ‘grupo de risco’ devem 

ainda abster-se de participar das celebrações comunitárias dominicais. 

Assim, continuamos a oferecer esta sugestão de Celebração da Palavra 

de Deus para ser celebrada em sua casa, com seus familiares. São 

muitos os horários de transmissão de missas em nossos canais 

católicos que podemos acompanhar, mas vivendo a dignidade de povo 

sacerdotal que nosso batismo nos conferiu, podemos não só 

acompanhar, mas CELEBRAR com nossas famílias o Dia do Senhor. 

Escolha em sua casa um local adequado para celebrar e rezar juntos. 

Prepare sua Bíblia com o texto a ser proclamado, um vaso com flores, 

um crucifixo, uma imagem ou ícone de Nossa Senhora e uma vela a ser 

acesa no momento da celebração. 

Escolha quem irá fazer o “Dirigente” (D) da celebração: pode ser o pai ou 

a mãe e quem fará as leituras (L). Na letra (T) todos rezam ou cantam 

juntos. 

Onde for possível, preparar com antecedência um pequeno recipiente 

com as cinzas preferencialmente adquiridas de ramos bentos ou palha 

benta queimados. Colocar também em algum lugar externo da casa 

(porta, janela ou varanda), bem visível, uma cruz ornada com um pano 

de cor roxa. 

(Cada família poderá adaptar o esquema conforme as necessidades. Os 

cantos são sugestões podendo ser trocados por outros, levando em 

consideração o Tempo Litúrgico que estamos vivendo). 
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CELEBRAÇÃO 

 

O SENHOR NOS REÚNE 
 

Canto:1 
Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação: 
ao Pai voltemos, juntos andemos. Eis o tempo de conversão! 

 
1. Os caminhos do Senhor são verdade, são amor: dirigi os passos 

meus, em vós espero, ó Senhor! 
Ele guia ao bom caminho quem errou e quer voltar. Ele é bom, fiel e 
justo, ele busca e vem salvar. 

 
2. Viverei com o Senhor: ele é o meu sustento. Eu confio, mesmo 
quando minha dor não mais aguento. 

Tem valor aos olhos seus, meu sofrer e meu morrer: libertai o vosso 
servo e fazei-o reviver! 

 
D.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 
T.: Amém. 

D.: A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão 
do Espírito Santo estejam convosco. 

T.: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. 
 
D.: Somos chamados hoje pelo Senhor a iniciar o tempo quaresmal, 

momento propício para criar em nós as condições para renovar a 
passagem da morte para a vida. Lutando contra o pecado, na oração, no 
jejum e na caridade, somos convidados a colocar a nossa esperança em 

Deus, que não quer a morte do pecador, mas deseja a vida e tudo pode 
e faz em nosso favor.  

 
L.: As cinzas deste dia nos indicam a frágil condição do homem diante 
do Senhor. E, ao mesmo tempo, o sinal concreto de quem se arrependeu 

e com o coração renovado retoma o próprio caminho para o Senhor.  
 

D.: O símbolo numérico de 40 dias é um forte lembrete bíblico que pode 
nos ajudar a entender o significado deste tempo: 
Jesus passou 40 dias e 40 noites no deserto. 

40 dias e noites de Noé na arca do dilúvio; 
40 dias de Moisés no Monte Sinai; 
40 anos Israel vagou pelo deserto; 

40 dias de jornada de Elias para encontrar Deus no Monte Carmelo; 
40 dias de tensão pelo desafio entre o pequeno Davi e a gigante Golias; 

A pregação de Jonas à cidade de Nìnive durou 40 dias para pedir a 
conversão de seus habitantes. 

                                                           
1 https://www.youtube.com/watch?v=OUI1TJQHZyg 

https://www.youtube.com/watch?v=OUI1TJQHZyg
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L.: Um número e um tempo fortemente simbólico e sacramental de 

prova, de esforço, de empenho: é-nos dado um tempo de procura 
exigente, mas certamente encontro com Deus, em Jesus. A Igreja do 

Brasil inicia também a Campanha da Fraternidade deste ano com o 
tema “Fraternidade e diálogo: compromisso de amor”; e como lema o 
trecho da carta de Paulo aos Efésios: “Cristo é a nossa paz: do que era 

dividido fez uma unidade” (Ef 2, 14a). 
 

Se não for possível realizar o rito da imposição das cinzas depois da 
proclamação do Evangelho, faz-se o Ato Penitencial: 

 
D.: Jesus Cristo é o justo que, intercede por nós e nos reconcilia com o 

Pai. Abramos nosso espírito ao arrependimento, para sermos menos 
indignos de participarmos desta celebração. 
 

(Breve momento de silêncio) 
 

D.: Senhor, tu és o caminho que leva de volta ao Pai, misericórdia de 

nós. 
T.: Senhor, tende piedade de nós. 

 
D.: Cristo, tu és a verdade que ilumina os povos, misericórdia de nós. 
T.: Cristo, tende piedade de nós. 

 
D.: Senhor, tu és a vida que renova o mundo, misericórdia de nós. 
T.: Senhor, tende piedade de nós. 

 
D.: Deus Todo-Poderoso, tenha misericórdia de nós, perdoe nossos 

pecados e nos conduza à vida eterna. 
T.: Amém. 

 
D.: Oremos: 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 nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 
Filho, na unidade do Espírito Santo. 

T.: Amém. 
 

A VOSSA PALAVRA É A LUZ DOS NOSSOS PASSOS 
 
Primeira Leitura:        (Jl 2,12-18) 
 

L.: 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 bênção, oblação e 
libação para o Senhor, vosso Deus? Tocai trombeta em Sião, prescrevei 
o jejum sagrado, convocai a assembleia; congregai o povo, realizai 
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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. 
T.: Graças a Deus. 
 

Salmo:2         Sl 50 
T.: Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos. 

 
L.: 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. 

 
L.: Eu reconheço toda a minha iniquidade, 
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. 
 

L.: 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! R. 
 

L.: 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! R. 
 

Segunda Leitura:        (2Cor 5,20-6,2) 
 

L.: Leitura da Segunda Carta de São Paulo aos Coríntios 

Irmãos, somos embaixadores de Cristo, e é Deus mesmo que exorta 
através de nós. Em nome de Cristo, nós vos suplicamos: deixai-vos 
reconciliar com Deus. Aquele que não cometeu nenhum pecado, Deus o 

fez pecado por nós, para que nele nós nos tornemos justiça de Deus. 
Como colaboradores de Cristo, nós vos exortamos a não receberdes em 
vão a graça de Deus, pois 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. 
 

Aclamação ao Evangelho:3 
T.: Jesus Cristo, sois bendito, sois o Ungido de Deus Pai.  

Oxalá ouvísseis hoje a sua voz: 
Não fecheis os corações como em Meriba. 
                                                           
2 https://www.youtube.com/watch?v=WMDnvbfxXu4 
3 https://www.youtube.com/watch?v=9yperBh24eQ 

https://www.youtube.com/watch?v=WMDnvbfxXu4
https://www.youtube.com/watch?v=9yperBh24eQ
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EVANGELHO:        (Mt 6,1-6.16-18) 

L.: Do Evangelho 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 vos digo: eles já receberam a 

sua recompensa. Ao contrário, quando 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 
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. 
T.: Glória a vós, Senhor. 

 
(Pequeno momento de silêncio, meditação ou partilha da Palavra) 

 
 

Imposição das Cinzas 
(Se houver) 

 

A imposição das Cinzas é feita neste momento. Ao colocar as cinzas 
sobre a cabeça de cada participante, o Dirigente deverá dizer: “Lembra-
te de que és pó e ao pó retornarás” ou “Convertei-vos e crede no 

Evangelho”. 
 

D.: Caros irmãos e irmãs, roguemos a Deus Pai que abençoe com a 

riqueza da sua graça estas cinzas, que vamos colocar sobre as nossas 
cabeças em sinal de penitência. E após um instante em silêncio, reza: 
 

D.: Ó Deus, que vos deixais comover pelos que se humilham e vos 
reconciliais com os que reparam suas faltas, ouvi como um pai as 
súplicas desta vossa família aqui reunida para vos adorar. Derramai a 

graça da vossa bênção sobre nós que vamos receber estas cinzas, para 
que, prosseguindo na observância da Quaresma, possamos celebrar de 

coração purificado o mistério pascal do vosso Filho. Por Cristo, nosso 
Senhor. 
T.: Amém. 
 

Cada pessoa se aproxima e recebe sobre sua cabeça as cinzas. 
O rito é encerrado com a oração dos fiéis. Não se diz a Profissão de Fé. 
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A DEUS SE ELEVA A NOSSA PRECE 
 

D.: Irmãos e irmãs, o itinerário penitencial da Quaresma convida-nos a 

intensificar a nossa adesão a Cristo, modelo de humanidade renovada 
no amor. Ansiosos por seguir fielmente os passos do Mestre, aqui na 
nossa família, elevemos ao Pai nossa humilde e perseverante oração. 

 
1. Pelo Santo Papa e todos os Bispos, para que sempre tenham 

Sabedoria para guiar o vosso povo, a força de seguirem confiantes, e a 
graça necessária para cada desafio desse tempo que vivemos; nós vos 
pedimos: 

T.: Senhor, convertei-nos nesse tempo favorável. 
 

2. Concedei aos que andam abatidos e desanimados, a consolação 
revigorante que os permita caminhar por entre as dores e labutas da 
vida, cheios de força e esperança que vem de Vós; nós vos pedimos. 

 
3. Dai-nos a graça de vivermos com solicitude o desafio proposto na 
Campanha da Fraternidade desse ano. Que teu Espírito de amor nos 

traga o dom da verdadeira unidade, e nos ensine com nossas atitudes 
conservá-la; nós vos pedimos. 

 
4. Que nesse tempo quaresmal, o teu Espírito nos conduza à uma 
vida de profunda oração, penitência e nos inspire a verdadeira caridade; 

nós vos pedimos. 
 
5. Pelo Brasil e por todos os governantes, que sejam conduzidos pela 

verdade e pela justiça, para que, enfim, o povo brasileiro possa 
encontrar a paz; nós vos pedimos. 

 
6. Que esse tempo Quaresmal seja para todos nós fecundo em graça 
de conversão e mudança de vida, reacendendo em nossos corações, 

cada vez mais a chama da Fé; nós vos pedimos. 
 

D.: Ó Deus, Pai misericordioso, dai-nos a alegria de sermos salvos e 

guiai-nos, com a força do seu Espírito, à grande festa que preparais 

para aqueles que voltam para ti. Por Cristo nosso Senhor. 

T.: Amém. 

 
D.: Rezemos em família como o Senhor no ensinou: 

T.: Pai nosso... 
 
D.: Rezemos a Oração da Campanha da Fraternidade. 

T.: 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, 
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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. 
 

INVOQUEMOS A BÊNÇÃO DO NOSSO DEUS 
 

D.: Deus, Pai de misericórdia, conceda a todos nós, como concedeu ao 
filho pródigo, a alegria do retorno a casa. T.: Amém. 

D.: O Senhor Jesus Cristo, modelo de oração e de vida, nos guie nesta 
caminhada quaresmal a uma verdadeira conversão. T.: Amém.  
D.: O Espírito de sabedoria e fortaleza nos sustente na luta contra o 

mal, para podermos com Cristo celebrar a vitória da Páscoa. T.: Amém. 
D.: Abençoe-nos Deus todo-poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. 

T.: Amém. 
 
D.: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. 

T.: Para sempre seja louvado. 
 

Canto Final: 4 
1. Venham todos, vocês, venham todos, reunidos num só coração. 
De mãos dadas formando a aliança, confirmados na mesma missão. 

(bis) 
 
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! (cf. Ef 2,14a) 
 
2. Venham todos, vocês, meus amigos, caminhar com o Mestre Jesus. 

Ele vem revelar a Escritura como fez no caminho a Emaús. (bis) 
 

3. Venham todos, vocês, testemunhas, construamos a plena unidade, 
no diálogo comprometido com a paz e a fraternidade. (bis) 
 

4. Venham todos, mulheres e homens, superar toda polaridade, pois em 
Cristo nós somos um povo, reunidos na diversidade. (bis) 
 

5. Venham jovens, idosos, crianças e vivamos o amor-compromisso. Na 
partilha, no dom da esperança e na fé que se torna serviço. (bis) 

 

                                                           
4www.youtube.com/watch?v=I2xfIWNSQb8 

http://www.youtube.com/watch?v=I2xfIWNSQb8

