Sac.: Lembrai-vos também dos nossos irmãos e mundo. Tende Piedade de Nós.
irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de C./Ass.: Cordeiro de Deus que tirais o pecado do
todos os que partiram desta vida: acolhei-os junto a mundo. Tende Piedade de Nós.
vós na luz da vossa face.
C./Ass.: : Cordeiro de Deus que tirais o pecado do
(Ass.: Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!)
mundo. Dai-nos a Paz.
Sac.: Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos Sac.:Felizes os convidados para a Ceia do Senhor. Eis
nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Maria, Mãe de Deus, com os santos Apóstolos e todos Ass.: Senhor, eu não sou digno(a) de que entreis em
os que neste mundo vos serviram, a fim de vos minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso
Filho.
Antífona da Comunhão (Sl 1,2-3)
(Ass.: Concedei-nos o convívio dos eleitos!)
O que medita dia e noite na lei do Senhor dará seu
fruto no devido tempo.
Sac.: Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus
Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, Ação de Graças
toda a honra e toda a glória, agora e para sempre.
(Depois da Comunhão e do canto, é aconselhável um
Ass.: Amém!
momento silencioso de adoração pessoal a Nosso
Senhor Jesus Cristo Eucarístico)

Oração depois da Comunhão (em pé)
RITO DA COMUNHÃO
Sac.: Oremos: (silêncio) Ó Deus, fazei que sejamos
Oração Dominical
Sac.: Obedientes à palavra do Salvador e formados ajudados pelo sacramento que acabamos de receber,
para que o jejum de hoje vos seja agradável e nos sirva
por seu divino ensinamento, ousamos dizer.
Todos: Pai nosso que estais nos céus, santificado de remédio. Por Cristo, nosso Senhor.
seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja Ass.: Amém.
feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O
pão nosso de cada dia nos dai hoje; perdoai-nos as
RITOS FINAIS
nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem
nos tem ofendido; e não nos deixeis cair em Avisos ou lembretes (sentados)
tentação, mas livrai-nos do mal.
Sac.: Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos Bênção Final e Despedida (em pé)
hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia e Sac.:. O Senhor esteja convosco.
protegidos de todos os perigos, sejamos sempre livres Ass.: Ele está no meio de nós.
do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto Sac.: Deus, Pai de misericórdia, conceda a todos vós,
vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo como concedeu ao filho pródigo, a alegria do retorno
à casa
Salvador.
Ass.: Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. .Ass.: Amém.
Sac.: O Senhor Jesus Cristo, modelo de oração e de
vida, vos guie nesta caminhada quaresmal a uma
Rito da Paz
Sac.: Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos verdadeira conversão.
Apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha Ass.: Amém.
paz. Não olheis para os nossos pecados, mas a fé que Sac.: O Espírito de sabedoria e fortaleza vos sustente
anima a vossa Igreja; dai-lhe, segundo vosso desejo, na luta contra o mal, para poderdes com Cristo
a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai, e o celebrar a vitória da Páscoa
.Ass.: Amém.
Espírito Santo.
Sac.:Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai e Filho e
Ass.: Amém.
Espírito Santo.
Sac.: A paz do Senhor esteja sempre convosco.
Ass.: Amém.
Ass. O amor de Cristo nos uniu.
(Sac.: Irmãos e irmãs, saudai-vos em Cristo Jesus). Sac.: Ide em paz , e o Senhor vos acompanhe.
Ass.: Graças a Deus.
Agnus Dei
C./Ass.:Cordeiro de Deus que tirais o pecado do
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Ano I, Número 14, Quarta-feira de Cinzas (inicia-se o tempo da Quaresma),
Cor Roxa, Anos A, B e C
RITOS INICIAIS (em pé)
para o Senhor, vosso Deus? Tocai trombeta em Sião,
Antifona de Entrada (Sb 11,24-25.27)
prescrevei o jejum sagrado, convocai a assembléia;
Ó Deus, vós tendes compaixão de todos e nada do que congregai o povo, realizai cerimônias de culto, reuni
criastes desprezais: perdoais nossos pecados pela anciãos, ajuntai crianças e lactentes; deixe o esposo
penitência porque sois nosso Deus.
seu aposento, e a esposa, seu leito. Chorem, postos
entre o vestíbulo e o altar, os ministros sagrados do
Saudação Inicial
Senhor, e digam: “Perdoa, Senhor, a teu povo, e não
Sacerdote: Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito deixes que esta tua herança sofra infâmia e que as
Santo.
nações a dominem”. Por que se haveria de dizer entre
Ass: Amém
os povos: “Onde está o Deus deles?” Então o Senhor
Sac.: Irmãos eleitos segundo a presciência de Deus encheu-se de zelo por sua terra e perdoou ao seu povo.
Pai, pela santificação do Espírito para obedecer a Palavra do Senhor.
Jesus Cristo e participar da benção da aspersão do sue Ass.: Graças a Deus.
sangue, graça e paz vos sejam concedidas
abundantemente.
Salmo Responsorial (Sl 50(51))
Ass.: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de R. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos
Cristo.
contra vós!
I. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia! Na
Ato Penitencial e Kyrie (omite-se)
imensidão de vosso amor, purificai-me! Do meu
pecado, todo inteiro, me lavai e apagai
Hino de Louvor (omite-se)
completamente a minha culpa. R.
II. Eu reconheço toda a minha iniqüidade, o meu
Oração do Dia ou Coleta
pecado está sempre à minha frente, foi contra vós, só
Sac.: Oremos (silêncio): Concedei-nos, ó Deus todo- contra vós que eu pequei e pratiquei o que é mau aos
poderoso, iniciar com este dia de jejum o tempo da vossos olhos! R.
Quaresma, para que a penitência nos fortaleça no III. Criai em mim um coração que seja puro, dai-me
combate contra o espírito do mal.. Por nosso Senhor de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me
Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito afasteis de vossa face nem retireis de mim o vosso
Santo.
Santo Espírito! R.
Ass.: Amém.
IV. Dai-me de novo a alegria de ser salvo e confirmaime com espírito generoso! Abri meus lábios, ó
Senhor, para cantar e minha boca anunciará vosso
LITURGIA DA PALAVRA (sentados)
louvor! R.
Primeira Leitura (Jl 2, 12-18 )
Leitura do Livro do Profeta Joel.
Segunda Leitura (2Cor 5,20-6,2)
“Agora, diz o Senhor, voltai para mim com todo o Leitura da Segunda Carta de São Paulo aos Coríntios.
vosso coração, com jejuns, lágrimas e gemidos; Irmãos, somos embaixadores de Cristo, e é Deus
rasgai o coração, e não as vestes; e voltai para o mesmo que exorta através de nós. Em nome de Cristo,
Senhor, vosso Deus; ele é benigno e compassivo, nós vos suplicamos: deixai-vos reconciliar com
paciente e cheio de misericórdia, inclinado a perdoar Deus. Aquele que não cometeu nenhum pecado, Deus
o castigo”. Quem sabe, se ele se volta para vós e vos o fez pecado por nós, para que nele nós nos tornemos
perdoa, e deixa atrás de si a bênção, oblação e libação justiça de Deus. Como colaboradores de Cristo, nós
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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.
Ass.: Graças a Deus.

Benção e imposição das cinzas (em pé)
Sac.: Caros irmãos e irmãs, 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. (Silêncio).
Sac.: Ó Deus, que não quereis a morte do pecador,
mas a sua conversão, escutai com bondade as nossas
Aclamação (de pé)
preces e dignai-vos abençoar estas cinzas, que vamos
R.Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, Palavra de colocar sobre as nossas cabeças. E assim
Deus
reconhecendo que somos pó e que ao pó voltaremos,
V. Hoje não endureçais os vossos corações, mas ouvi consigamos, pela observância da Quaresma, obter o
a voz do Senhor! R.
perdão dos pecados e viver uma vida nova, à
semelhança do Cristo ressuscitado. Que vive e reina
Proclamação do Santo Evangelho (Mt 6,1-6.16-18) para sempre. Ass.: Amém.
Sac.: O Senhor esteja convosco!
Ass.: Ele está no meio de nós!
(Segue-se o rito da imposição das cinzas. O fiel se
Sac.: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo aproximará do sacerdote que dirá: “ Lembra-te que
segundo São Mateus
és pó, e ao pós hás de voltar” e o fiel receberá a
Ass.: Glória a vós Senhor!
cinza sem nada dizer. Enquanto isso, canta-se uma
Sac.: Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: das antífonas abaixo ou outro canto apropriado).
“Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na
frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Antífonas e responsório para a imposição das
Caso contrário, não recebereis a recompensa do cinzas
vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres I. Troquemos nossa veste por cinzas e cilício;
esmola, não toques a trombeta diante de ti, como choremos, jejuando em face do Senhor: pois cheio de
fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para bondade é nosso Deus, capaz de perdoar nossos
serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo: pecados (Cf. Jl 2,13).
eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, II. Entre o pórtico e o altar, chorando os sacerdotes,
quando deres esmola, que a tua mão esquerda não ministros do Senhor: Poupai, Senhor nosso Deus,
saiba o que faz a tua mão direita, 4de modo que a tua poupai vosso povo e não fecheis, Senhor, os lábios
esmola fique oculta. E o teu Pai, que vê o que está que vos louvam. (Jl 2,17; Est 13,17)
oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não III. Apagai, Senhor, o meu pecado. (Sl 50,3 que pode
sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé, ser repetida a cada versículo do salmo 50)
nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem IV. Pecamos, Senhor, porque nos esquecemos de vós.
vistos pelos homens. Em verdade vos digo: eles já Voltemo-nos logo para o bem, sem esperar que a
receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu morte chegue e que já não haja tempo. Ouvi-nos,
orares, entra no teu quarto, fecha a porta, e reza ao teu Senhor, tende piedade, porque pecamos contra vós.
Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está Ajudai-nos, ó Deus salvador, pela glória do vosso
escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, nome libertai-nos (Cf. Br 3,2)
não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles
desfiguram o rosto, para que os homens vejam que Profissão de fé (omite-se)
estão jejuando. Em verdade vos digo: eles já
receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando Oração dos fieis (em pé)
jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os Sac.: Meus irmãos e minhas irmãs, no começo da
homens não vejam que tu estás jejuando, mas Quaresma, elevemos contritos nossas preces a Deus,
somente teu Pai, que está oculto. E o teu Pai, que vê o Senhor nosso, pedindo:
que está escondido, te dará a recompensa”. Palavra R. Renovai, Senhor, o vosso povo.
da Salvação.
1. Pela Santa Igreja, por todos os seus ministros e por
Ass.: Glória a vós, Senhor.
todo seu povo, para que todos vistam-se de penitência
e que seu jejum, oração e esmola possa converter o
Homilia (sentados)
mundo, pedimos:R.
2. Pelos governantes de todo o mundo, para que
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possam viver no serviço e amor ao próximo, Todos: Santo, Santo, Santo, Senhor Deus do
suplicamos: R.
Universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória.
3. Por todos os que sofrem, para que este seja período Hosana nas alturas. Bendito o que vem em Nome do
propício a unir a dor e o sofrimento a Cruz de Cristo, Senhor. Hosana nas alturas.
para a santificação do mundo, pedimos:R.
4. Por todos e cada um de nós, para que vivamos
a verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de
intensamente essa Quaresma, que hoje se inicia, e que
toda santidade. Santificai, pois, estas
possamos, renovados, chegar a celebrar os Santos
oferendas, derramando sobre elas o vosso
Mistérios Pascais, pedimos: R.
Espírito, a fim de que se tornem para nós o Corpo + e o
(outras intenções da comunidade local)
Sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso.
Sac.: Piedoso Senhor, eis vosso povo em jejum e (Ass.: Santificai nossa oferenda, ó Senhor!)
coberto de cinza em sinal de penitência, ouvi nossas
orações e dai-nos a graça da nossa conversão e Sac.: Estando para ser entregue e abraçando
santificação. Por Cristo, nosso Senhor.
livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o
Ass.: Amém.
partiu e deu a seus discípulos, dizendo:

N

LITURGIA EUCARÍSTICA
Apresentação dos dons (sentados)

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
Oração sobre as Oferendas (de pé)
Sac.: Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício discípulos, dizendo:
seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso.
TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O
Ass.: Receba o Senhor, por tuas mãos, este sacrifício
para a glória do Seu nome, para nosso bem e de CÁLICE DO MEU SANGUE, O SANGUE DA
NOVA E ETERNA ALIANÇA, QUE SERÁ
toda a Santa Igreja.
Sac.: Oferecendo-vos este sacrifício no começo da DERRAMADO POR VÓS E POR TODOS,
Quaresma, nós vos suplicamos ó Deus, a graça de PARA REMISSÃO DOS PECADOS. FAZEI
ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.
dominar nossos maus desejos pelas obras de
penitência e caridade, para que, purificados de nossas
faltas, celebremos com fervor a paixão do vosso Eis o mistério da fé!
Ass.: Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos
Filho, que vive e reina para sempre.
libertastes pela cruz e ressurreição.
Ass.: Amém.
Oração Eucarística II (Prefácio da Quaresma III Sac.: Celebrando, pois, a memória da morte e
ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó
MR p. 416)
Pai, o pão da vida e o cálice da salvação; e vos
Sac.: O Senhor esteja convosco.
agradecemos porque nos tornastes dignos de estar
Ass.: Ele está no meio de nós.
aqui na vossa presença e vos servir.
Sac.: Corações ao alto.
(Ass.: Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!)
Ass.: O nosso coração está em Deus.
Sac.: Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
Sac.: E nós vos suplicamos que, participando do
Ass.: É nosso dever e nossa salvação.
Sac.: Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e Corpo e Sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo
salvação dar-vos graças, sempre e em todo o lugar, Espírito Santo num só corpo.
Senhor, Pai santo, Deus eterno e todo-poderoso, por (Ass.: Fazei de nós um só corpo e um só espírito!)
Cristo, Senhor nosso. Vós acolheis nossa penitência
como oferenda à vossa glória. O jejum e a abstinência Sac.: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz
que praticamos, quebrando nosso orgulho, nos presente pelo mundo inteiro: que ela cresça na
convidam a imitar vossa misericórdia, repartindo o caridade, com o Papa N, com o nosso bispo N e todos
pão com os necessitados. Unidos à multidão dos os ministros do vosso povo.
anjos e dos santos, nós vos aclamamos, cantando (Ass.: Lembrai-vos, ó Pai da vossa Igreja!)
(dizendo) a uma só voz:
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