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ANO DA PAZ E DA VIDA CONSAGRADA

SANTAS MISSÕES POPULARES

"CRIAI EM MIM UM CORAÇÃO PURO"

Preparar os vasilhames com as cinzas e uma cruz
com pano roxo nos braços.
Durante a semana, alguém se prepare para ex-
plicar o cartaz da CF 2015. Colocá-lo numa
moldura.

01. MOTIVAÇÃO
C. Irmãos e irmãs, iniciamos hoje nossa ca-
minhada quaresmal, nossa preparação para
a Páscoa do Senhor. O jejum e a penitên-
cia, pela imposição das cinzas, mostram que
devemos nos abrir a Deus e aos irmãos.

Refrão: Eis o tempo de conversão, eis
o dia da salvação: Ao Pai voltemos, jun-
tos andemos. Eis o tempo de conver-
são!
C. Quaresma é tempo de solidariedade.
Eis porque iniciamos neste dia a Campa-
nha da Fraternidade. Neste ano, o tema
comemora os 50 anos de encerramento do
Concílio Vaticano II. Iniciemos, cantando:

02. CANTO
Senhor, eis aqui o teu povo... n° 172
(Entram: cruz à frente com pano roxo nos bra-
ços e vasilhames com as cinzas. Dirigente, lei-
tores e pessoas escolhidas para a imposição
das cinzas).

03. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
D. Em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo.  Amém.
D. O Deus misericordioso que reúne nos-
sa comunidade a caminho da Páscoa, es-
teja sempre convosco.
Todos: Bendito seja Deus que nos reu-
niu no amor de Cristo.

(O Ato Penitencial é substituído pela im-
posição das cinzas)



04. ORAÇÃO
D. Ó Deus da vida, dai-nos a graça de
começar, com este dia de jejum, o tem-
po da Quaresma. Renovados por Vos-
so amor, possamos esperar com alegria
a santa Páscoa. Por Cristo, nosso Se-
nhor. Amém.

05. DEUS NOS FALA
C. Diante dos desvios do coração, a liturgia
nos convida, neste início da Quaresma, a
um processo de conversão. Ouçamos com
atenção.
(As leituras estão no Lecionário Semanal)

PRIMEIRA LEITURA: Jl 2, 12-18

L.1 Leitura da Profecia de Joel.

SALMO RESPONSORIAL: 50(51)
Refrão: Piedade, ó Senhor, tende pie-
dade, pois pecamos contra Vós.

SEGUNDA LEITURA: 2Cor 5, 20–6, 2

L.2 Leitura da Segunda Carta de São
Paulo aos Coríntios.

EVANGELHO: Mt 6,1-6.16-18

CANTO DE ACLAMAÇÃO
Louvor a Vós, Ó Cristo, Rei... n° 369 (1ª
estrofe)

Proclamação do Evangelho de Jesus
Cristo segundo Mateus.

06. PARTILHANDO A PALAVRA
Jesus alerta sobre a atitude com que deve-
mos realizar as boas obras: esmola (ou par-
tilha de bens), oração e jejum. Começa di-
zendo: "Ficai atentos para não praticar a
vossa justiça na frente dos outros, só para
serdes vistos por eles". E então vem o aler-

ta: de nada adianta ajudar os outros, quan-
do o objetivo é apenas ser elogiado. De
nada adianta orar, quando o objetivo é ape-
nas ser visto pelos outros como pessoa pie-
dosa. De nada adianta jejuar, quando o
objetivo é só aparecer, como fazem os hi-
pócritas.
De nada adianta, porque Deus não recom-
pensa tal tipo de atitude. Só quando as boas
obras são feitas com discrição (porque Deus
é humilde e discreto!) Ele vê o que está es-
condido, vai dar a recompensa.
O problema é que temos forte inclinação
para a vaidade, o orgulho, o egoísmo, a
prepotência, a autosuficiência, a hipocri-
sia, chegando até a violência. E isso é terrí-
vel. Só faz mal a nós e à sociedade. E Deus
não quer tais atitudes, pois só trazem so-
frimento, destruição e morte. Deus quer o
nosso bem. Através do profeta Joel, no sé-
culo IV antes de Cristo, Deus insiste com o
povo: "Voltai para mim com todo o vosso
coração, com jejuns, lágrimas e gemidos.
Rasgai o coração, e não as vestes.
Voltai para o Senhor, o vosso Deus. Ele é
benigno e compassivo, paciente e cheio de
misericórdia, inclinado a perdoar o casti-
go".
Assim, no dia de hoje, rezando o Salmo 51,
nós clamamos diante de Deus dizendo:
"Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos". E
o apóstolo Paulo, por sua vez, pela carta
aos Coríntios nos conclama: "Reconciliai-
vos com Deus. É agora o momento favorá-
vel".

07. RITO DAS CINZAS
(Uma pessoa traz as cinzas para perto do diri-
gente)
D. Irmãos e irmãs, rezemos para que Deus
abençoe com a sua graça estas cinzas. Elas
serão colocadas em nossas cabeças como
sinal de conversão e de compromisso com
a vida. (silêncio)



D. Ó Deus, criador do Universo e de-
fensor da vida, escutai as súplicas do
vosso povo, reunido no início desta
Quaresma. Abençoai, ó Pai, todos nós
que vamos receber estas cinzas. Reno-
vados no Vosso amor e no amor de nos-
sos irmãos e irmãs, possamos celebrar
a santa Páscoa na pureza e na verdade.
Por Cristo, nosso Senhor. Amém.
(O dirigente asperge as cinzas com água
benta. Depois as pessoas, escolhidas an-
tes, impõem as cinzas sobre cada um, di-
zendo: "Convertei-vos e crede no Evan-
gelho")
Canto: Pecador, agora é tempo... n° 170

08. ABERTURA DA CF 2015
C. A Campanha da Fraternidade de 2015
tem como tema "Fraternidade: Igreja e
Sociedade" e lema "Eu vim para servir"
(Mc 10,45).
O objetivo é inserir a campanha nas come-
morações dos 50 anos do Concílio Vaticano
II, com base nas reflexões propostas pela
Constituição Dogmática Lumen Gentium
(Luz dos Povos) e na Constituição Pastoral
Gaudium et Spes (Alegria e Esperança), que
tratam da missão da Igreja no mundo.
D. De pé, cantemos o hino da Campanha
da Fraternidade, enquanto acolhemos o car-
taz.
Hino da CF 2015
(Quando o cartaz chegar à frente, o povo
senta e a pessoa que se preparou durante
a semana explica e o coloca num local
preparado com antecedência)

09. PRECES DA COMUNIDADE
D. Irmãos e irmãs, ao darmos início ao tem-
po da Quaresma, rezemos pela nossa con-
versão e renovação em Cristo ressuscita-
do.
Renovai, Senhor, o Vosso povo.
L.1 Para que neste tempo favorável nos re-

conciliemos com Deus e com os irmãos,
rezemos.
L.2 Neste Ano da Paz, rezemos para que
os governantes a promovam, servindo so-
bretudo aos pobres, rezemos.
L.1 Pelos doentes, sofredores, pobres e fa-
mintos, que tenham socorro e alívio, reze-
mos.
L.2 Que nossa comunidade receba a graça
de seguir a Cristo no caminho da renova-
ção pascal, rezemos.
D. Rezemos a oração da Campanha da
Fraternidade:
Todos: Ó Pai, Alegria e esperança de
Vosso povo, Vós conduzis a Igreja,
servidora da vida, nos caminhos da his-
tória. A exemplo de Jesus Cristo e ou-
vindo sua Palavra que chama à conver-
são, seja Vossa  Igreja testemunha viva
de fraternidade e de liberdade, de justi-
ça e de paz. Enviai o Vosso Espírito da
Verdade para que a sociedade se abra
à aurora de um mundo justo e solidário,
sinal do Reino que há de vir. Por Cris-
to, Senhor nosso. Amém!

10. APRESENTAÇÃO DOS DONS
C. Apresentemos ao Senhor o nosso es-
forço de conversão diária. Ele será intensi-
ficado nesta Quaresma.
O vosso coração de pedra... n° 495

11. LOUVOR E AÇÃO DE GRAÇAS
D. Irmãos e irmãs: nesta caminhada
quaresmal o Pai nos convida à oração, ao
jejum e à caridade. Iluminados pelo Espíri-
to, louvemos sua misericórdia.
Refrão: Bendita e louvada seja no céu
a divina Luz, e nós também na terra lou-
vemos a santa cruz (2x)
D. É um prazer para nós vos louvar e vos
adorar, Deus de bondade. Vós nos
conduzis através da noite e do deserto,
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como conduzistes Moisés e o povo de Is-
rael rumo à Terra Prometida.
Refrão: Também sou teu povo, Senhor,
e estou nesta estrada, somente a tua
Graça me basta e mais nada. (2x)
D. Nós vos bendizemos por Jesus, Vosso
Filho amado. Ele veio a nós, revestido de
nossa fragilidade. Revelou-nos Vosso amor.
Lembramos sua vida, morte e ressurreição,
até que Ele venha.
Refrão: Como Jesus, vou carregar a
minha cruz pra poder ressuscitar. (2x)
D. Olhai para o Vosso povo nesta cami-
nhada quaresmal. Fostes Vós que nos
chamastes. Conheceis a nossa fraqueza, e
assim mesmo nos escolhestes. Agora, pela
honra do Vosso Nome, mostrai que vossa
Graça nos converte e transforma.
Refrão: Conversão, justiça, comunhão
e alegria no cristão, é missão de cada
dia. (2x)
D. Como os grãos dispersos pelo campo
foram recolhidos para formarem um só pão,
assim também, pela Vossa Palavra e pela
força do Vosso Espírito, reuni os Vossos
filhos, que andam divididos por tanto ego-
ísmo e desigualdade.
Refrão: É para a liberdade que Cristo
nos libertou, Jesus libertador! É para
a liberdade que Cristo nos libertou!
D. Ó Deus, criador do céu e da terra, toda
nossa louvação e preces cheguem a Vós
em nome de Jesus Cristo, Vosso Filho, que
nos ensinou a rezar:
Pai nosso...

12. ABRAÇO DA PAZ
D. A prática da justiça requer que tratemos
bem uns aos outros. Unidos na busca da
fraternidade, saudemo-nos com o abraço da
paz.
(Realizar o gesto sem canto, durante a Quares-
ma)

13. ORAÇÃO
D. Senhor, nosso Deus, nesta celebra-
ção, experimentamos o Vosso amor e o
Vosso carinho. Pela força deste encon-
tro, dai-nos a graça de iniciar com pron-
tidão o caminho proposto por Vós nesta
Quaresma. Por Cristo, nosso Senhor.
Amém.

14. AVISOS

15. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
D. O Senhor esteja convosco
Todos: Ele está no meio de nós.
D. O Senhor Jesus Cristo, modelo de ora-
ção e de vida, nos guie nesta caminhada
quaresmal a uma verdadeira conversão: Em
nome do Pai e do Filho e do Espírito
Santo. Amém.
D. Vamos em paz e o Senhor nos acompa-
nhe.
Todos: Graças a Deus.

16. CANTO
Por melhor que seja alguém...n° 788


