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ANO NACIONAL DO LAICATO

Abertura da CF/2018: Tema: Fraternidade e superação da violência
Lema: Vós sois todos irmãos (Mt 23,8)

“PERDOA SENHOR O TEU POVO”

- Preparar os vasilhames com as cinzas e uma
cruz com pano roxo nos braços.
- Durante a semana, alguém se prepare para
explicar o cartaz da CF 2018. Colocá-lo numa
moldura.

01. MOTIVAÇÃO
C. Irmãos e irmãs, iniciamos hoje nossa
caminhada quaresmal preparando-nos para
a Páscoa do Senhor. Deus nos convida a
uma oração mais intensa, um jejum
verdadeiro e uma caridade mais expressiva.
A imposição das cinzas nesta celebração
quer recordar nossa fragilidade humana e

abrir-nos à misericórdia divina.
Refrão: Eis o tempo de conversão, eis
o dia da salvação: Ao Pai voltemos,
juntos andemos. Eis o tempo de
conversão!
C. No Brasil, a quaresma é sempre ligada
à uma reflexão social. Este ano, a
Campanha da Fraternidade lembra-nos que
“Vós sois todos irmãos”. O desafio é
superar todas as formas de violência e a
negação do amor de Deus ao próximo.
Cantemos.

02. CANTO
Volta, meu povo... n° 221 (Entram: cruz à
frente com pano roxo nos braços e vasilhames
com as cinzas. Dirigente, leitores e pessoas
escolhidas para a imposição das cinzas.

03. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
D. Saudemos o Deus Uno e Trino: Em
nome do Pai e do Filho...
D. O Deus da esperança que em Jesus
Cristo nos convida ao amor fraterno e
solidário, pela ação do Espírito Santo,
esteja sempre convosco.
Todos: Bendito seja Deus...



(O Ato Penitencial é substituído pela imposição
das cinzas)

04. ORAÇÃO
D. 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. Amém.

05. DEUS NOS FALA
C. A liturgia nos convida a experimentar e
transmitir o amor de Deus aos irmãos.
Ouçamos.
(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
piedade, 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
Glória a vóz, Senhor Jesus!... Aclamação
do CD da CF 2018, n° 09

Evangelho de Jesus Cristo segundo
Mateus.

06. PARTILHANDO A PALAVRA
- Todo ano a Igreja nos convida a fazer uma
caminhada de 40 dias em preparação para
o grande dia da Páscoa. Este tempo é a
Quaresma. Começa hoje com o rito das

cinzas. Proclamam-se as palavras de Jesus:
"Convertei-vos e crede no Evangelho!" As
cinzas nos recordam nossa condição de
seres frágeis e pecadores. Elas nos dispõem
para o arrependimento e a penitência por
nossos pecados.
- Somos chamados a reconstruir nossa vida
e a ajudar na reconstrução da vida do irmão.
A conversão deve ser uma meta de toda a
existência humana. A liturgia de hoje
apresenta-nos os compromissos da oração,
do jejum e da caridade. É a Palavra de Deus
que orienta tais objetivos de transformação
em nossa vida. O profeta Joel recorda-nos
que as mortificações exteriores são
insuficientes se não são acompanhadas de
uma sincera e radical mudança de vida. É
preciso rasgar o coração e não apenas as
vestes. O salmo desta liturgia, retoma a
oração do penitente, que reconhece que o
pecado está sempre à sua frente e por isso
deseja um coração arrependido.
Escrevendo à comunidade de Corinto,
Paulo nos recorda o nosso dever de filhos
e filhas de Deus. Devemos proclamar e
insistir na reconciliação com Deus e com o
próximo.
- No Evangelho, Jesus combate as falsas
motivações em nosso procedimento
religioso. Por trás de alguns discursos de
conversão encontram-se a vaidade, o
orgulho e a hipocrisia. Tais enfermidades
espirituais enfraquecem a vida da
comunidade. Perguntemo-nos: com que
propósito realizo meu jejum, oração e
esmola? É pela aparência? Para tranquilizar
minha consciência? Sou indiferente às
dificuldades do próximo?
- Que nossa caridade seja desinteressada,
em vista da promoção do ser humano.
Jejuemos das más atitudes sendo bons
irmãos e bons cidadãos. Que a oração seja
um profundo louvor a Deus! Reconhecemos
que sem Ele nada podemos fazer. Seja esta



quaresma, um grande momento de encontro
com Deus e com o próximo.

07. RITO DAS CINZAS
(Uma pessoa traz as cinzas para perto do
dirigente)
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, 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 cabeças. E
assim reconhecendo que somos pó e que
ao pó voltaremos consigamos, pela
observância da Quaresma, obter o
perdão dos pecados e viver uma vida
nova, à semelhança do Cristo
ressuscitado. Por Cristo, nosso Senhor.
Amém.
(O dirigente asperge as cinzas com água benta.
Depois as pessoas escolhidas impõem as cinzas
sobre cada um, dizendo: “Convertei-vos e
crede no Evangelho”)
Canto: Pecador, agora é tempo... n° 215

08. ABERTURA DA CF 2018
C. A Campanha da Fraternidade de 2018
tem como tema “Fraternidade e
superação da violência” e o lema “Vós
sois todos irmãos” (Mt 23,8). O objetivo
é reconhecer que todos somos irmãos e
toda forma de violência é uma negação do
amor de Deus ao próximo.
D. De pé, cantemos o hino da Campanha
da Fraternidade, enquanto acolhemos o
cartaz. Hino da CF 2018 (Quando o cartaz
chegar à frente, o povo senta e a pessoa
preparada faz a explicação do mesmo. Depois, o
coloca num local preparado com antecedência)

09. PRECES DA COMUNIDADE
D. Irmãos e irmãs, iniciando o tempo da
Quaresma, rezemos pela nossa conversão
e renovação em Cristo ressuscitado.
Todos: Renovai, Senhor, o Vosso povo.
L.1 Para que neste tempo favorável nos
reconciliemos com Deus e com os irmãos,
rezemos.
L.2 Neste Ano Nacional do Laicato,
rezemos para que os batizados e batizadas
acolham o desafio de servir a Cristo no
mundo, rezemos.
L.1 Pelos doentes, sofredores, pobres e
famintos, que tenham socorro e alívio,
rezemos.
L.2 Que nossa comunidade receba a graça
de seguir a Cristo no caminho da renovação
espiritual desta quaresma, rezemos.

D. Rezemos a oração da Campanha da
Fraternidade (pode ser acompanhada no
cartão): Deus e Pai, nós Vos louvamos
pelo Vosso infinito amor e Vos
agradecemos por ter enviado Jesus, o
Filho amado, nosso irmão. Ele veio
trazer a paz e fraternidade à terra e,
cheio de ternura e compaixão, sempre
viveu relações repletas de perdão e
misericórdia. Derrama sobre nós o
Espírito Santo, para que, com o coração
convertido, acolhamos o projeto de
Jesus e sejamos construtores de uma
sociedade justa e sem violência, para
que, no mundo inteiro, cresça o Vosso
Reino de liberdade, verdade e de paz.
Amém!

10. APRESENTAÇÃO DOS DONS
C. Apresentemos ao Senhor o nosso esforço
de conversão diária durante esta quaresma.
Bendito és tu... n° 491

11. LOUVOR E AÇÃO DE GRAÇAS
D. Irmãos e irmãs: nesta caminhada
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quaresmal o Pai nos convida à oração, ao
jejum e à caridade. Iluminados pelo
Espírito, louvemos sua misericórdia.
Refrão: Bendita e louvada seja no céu
a divina Luz, e nós também na terra
louvemos 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,
como conduzistes Moisés e o povo de
Israel 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
caminhada 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,
pela Vossa Palavra e força do Vosso
Espírito, reuni os Vossos filhos, que andam
divididos por tanto egoísmo e desigualdade.
Refrão: É para a liberdade que Cristo
nos libertou, Jesus libertador! É para
a liberdade que Cristo nos libertou!
D. Ao Pai misericordioso, que em Jesus

Cristo nos fez irmãos, rezemos:
Pai nosso...

12. ABRAÇO DA PAZ
D. Unidos na busca da fraternidade,
saudemo-nos com o abraço da paz.
(Realizar o gesto sem canto, durante a Quaresma)

13. ORAÇÃO
D. Senhor, nosso Deus, nesta
celebração, experimentamos o Vosso
amor e o Vosso carinho. Pela força deste
encontro, dai-nos a graça de iniciar com
prontidão o caminho proposto por Vós
nesta Quaresma. Por Cristo, nosso
Senhor. Amém.

14. AVISOS
- Celebração Jubilar na Antiga Catedral
em São Mateus, dia 16/02, às 19h. São 60
anos da Criação de nossa Diocese.

15. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
D. O Senhor esteja conosco.
T. Ele está no meio de nós.
D. (ao mesmo tempo que é feito o sinal da cruz, o
dirigente diz:) O Senhor todo-poderoso e
cheio de misericórdia, Pai e Filho e Espírito
Santo, nos abençoe e nos guarde.
T. Amém.
D. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
T. Graças a Deus.
(Obs.: na sacristia, o dirigente diz voltado para
o crucifixo com toda a equipe reunida):
D. Bendigamos ao Senhor.
T. Demos graças a Deus.

16. CANTO
A necessidade... n° 760 ou Hino da CF
2018


