
 
 

 

Nós Igreja – Folheto Litúrgico 
Missa da Quarta-feira de Cinzas 

Ano B – Roxo 

Diocese de Barreiras – Bahia                                                                                         Folheto Litúrgico n° 08 -  14/02/2018 
   

Orientações litúrgicas 
para a Quaresma: 1) 
hoje, o ato penitencial é 
substituído pela imposi-
ção das cinzas, após a 
homilia, e não se reza o 
creio; 2) durante a Qua-
resma não há glória, nem 

aleluia, exceto nas festas em que estão prescri-
tos; 3) a cor é roxa e expressa a dimensão pe-
nitencial. O espaço celebrativo seja simples e 
despojado, podendo-se dar destaque à cruz e 
ao cartaz da Campanha da Fraternidade; 5) 
cantar a liturgia com cantos apropriados. 
 

 

 

I Ritos Iniciais 

 

COMENTÁRIO  
 

(Elaborado pela Equipe Litúrgica) 
 

CANTO DE ABERTURA   
 

(CD: CF-2018, faixa 4 – Edição CNBB / Paulus) 
 

Volta, meu povo, ao teu Senhor, / e exul-
tará teu coração. / Ele será teu condutor, 
/: Tua esperança de salvação!  
 

1. Se confessas teu pecado, / Ele é justo e 
compassivo, / Cantarás purificado / os lou-
vores 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 volta-
rá! (Zc 1,3) / Pois imenso é seu amor / e 
jamais se acabará! (Sl 136) 
 

1 - ACOLHIDA  
 

PR: Em nome do Pai e do Filho ✠ e do 

Espírito Santo. 
AS:  Amém! 
 

PR:  O Senhor esteja convosco. 
 

AS:  Ele está no meio de nós! 
 

2 - ORAÇÃO DO DIA 
 

PR:  Concedei-nos ó Deus todo-poderoso, 
iniciar com este dia de jejum o tempo da 
Quaresma, para que a penitência nos forta-
leça no combate contra o espírito do mal. 
Por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade 
do Espírito Santo.   AS:  Amem! 
 

 

 

II - Liturgia da Palavra 

 
COMENTÁRIO - (Facultativo) 
 
1ª LEITURA   ( JI 2,12-18) 
 

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 as-
sembleia; 16congregai o povo, realizai ceri-
mônias de culto, reuni anciãos, ajuntai cri-
anças e lactentes; deixe o esposo seu 
aposento, e a esposa, seu leito. 17Chorem, 
postos entre o vestíbulo e o altar, os minis-
tros sagrados do Senhor, e digam: “Per-
doa, 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. 
AS:   Graças a Deus!  
 

SALMO  RESPONSORIAL  50 (51) 
 

(CD Cantando os Salmos - Ano B  Vol I - Faixa 
14 - Paulus) 
 

R. Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos. 
 

1. Tende piedade, ó meu Deus, misericór-
dia! / Na imensidão de vosso amor, purifi-
cai-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 pe-
quei, / 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 mi-
nha boca anunciará vosso louvor! 
 
2ª LEITURA  (2 Cor 5,20-6,2) 
 

Leitura da Segunda Carta de São Paulo 
aos Coríntios – Irmãos, 20somos embaixa-
dores de Cristo, e é Deus mesmo que exor-
ta 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 tornemos justiça de 
Deus. 6,1Como 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 momen-
to favorável, é agora o dia da salvação. 
– Palavra do Senhor. 
AS:   Graças a Deus! 
 

EVANGELHO  (Mt 6,1-6.16-18) 
(Canto de Aclamação)  
 

Glória a vós, Senhor Jesus, / primogêni-
to dentre os mortos! / Primogênito den-
tre os mortos!  
 

Hoje não endureçais os vossos corações, / 
mas ouvi a voz do Senhor! 
 

PR:  O Senhor esteja convosco. 
AS:  Ele está no meio de nós! 

✠ Proclamação do Evangelho de Jesus 

Cristo segundo Mateus 
AS:  Glória a vós, Senhor! 
 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus dis-
cípulos: 1“Ficai atentos para não praticar a 
vossa justiça na frente dos homens, só pa-
ra 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 ho-
mens. Em verdade vos digo: eles já rece-
beram a sua recompensa. 3Ao contrário, 
quando deres esmola, que a tua mão es-
querda não saiba o que faz a tua mão direi-
ta, 4de modo que, a tua esmola fique ocul-
ta. 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 ho-
mens. Em verdade vos digo: eles já rece-
beram a sua recompensa. 6Ao contrário, 
quando tu orares, entra no teu quarto, fe-
cha a porta, e reza ao teu Pai que está 
oculto. E o teu Pai, que vê o que está es-
condido, te dará a recompensa. 16Quando 
jejuardes, não fiqueis com o rosto triste 
como os hipócritas. Eles desfiguram o ros-
to, para que os homens vejam que estão 
jejuando. Em verdade vos digo: Eles já re-
ceberam 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 recompen-
sa”. – Palavra da Salvação. 
AS:  Glória a vós, Senhor! 
 

3- BÊNÇÃO E DISTRIUIÇÃO DAS CINZAS 
 

(Após a homilia, o presidente, em pé, de mãos 
unidas, diz:) 
 

PR: Caros irmãos e irmãs, roguemos ins-
tantemente a Deus Pai que abençoe com a 
riqueza de sua graça estas cinzas, que 
vamos colocar sobre as nossas cabeças 
em sinal de penitência.  
 

(Após breve silêncio, continua:)  
 

Ó Deus, que vos deixais comover pelos 
que se humilham e vos reconciliais com os 
que reparam suas faltas, ouvi como um pai 
as nossas súplicas. Derramai a graça da 

vossa bênção ✠ sobre os fiéis que vão re-

ceber estas cinzas, para que, prosseguindo 
na observância da Quaresma, possam ce-
lebrar de coração purificado o mistério pas-
cal do vosso filho. Por Cristo, nosso Se-
nhor.  
 

(O presidente asperge as cinzas com água 
benta. A seguir os fiéis se aproximam para re-
ceber as cinzas e o presidente (com os minis-
tros) impõe-lhes as cinzas, dizendo a cada um:) 
 

Convertei-vos e crede no Evangelho! 
 

Enquanto isso, a assembleia pode cantar (CD: 
Liturgia XIII, faixa 4 – Paulus). 
 

1- Pecador, agora é tempo de pesar e de 
temor /: Serve a Deus, despreza o mundo, 
já não sejas pecador. (bis). 
 

2- Neste tempo sacrossanto, o pecado faz 
horror /: Contemplando a cruz de Cristo, já 
não sejas pecador. (bis). 
 

3- Vais, pecando, vais, pecando, vais de 
horror em mais horror /: Filho, acorda dessa 
morte, já não sejas pecador. (bis). 
 

4- Passam meses, passam anos, sem que 

busques teu Senhor /: Como um dia para o 
outro, assim morre o pecador. (bis). 
 

5- Pecador arrependido, pobrezinho peca-
dor /: Vem, abraça-te contrito com teu Pai 
teu Criador. (bis). 
 

6- Compaixão, misericórdia, vos pedimos 
Redentor /: Pela Virgem, Mãe das Dores, 
perdoai-nos, Deus de Amor. (bis). 
 

4- PRECES DA ASSEMBLEIA 
 

PR:  Irmãos e irmãs, com o coração confiante, 
apresentemos a Deus nossas preces comunitá-
rias, dizendo: 
 

AS: Senhor, ouvi-nos e restaurai-nos! 
 

(a Comunidade pode elaborar as preces) 
 

PR: Em dois coros, concluamos as preces 
com a Oração da Campanha da Fraternidade 
deste ano:  

Homens: Deus e Pai, / nós vos louvamos 
pelo vosso infinito amor / e vos agradece-
mos por ter enviado Jesus, / o Filho ama-
do, nosso irmão. 
Mulheres: Ele veio trazer paz e fraternida-
de à terra / e, cheio de ternura e compai-
xão, / sempre viveu relações repletas de 
perdão e misericórdia. 
Homens: Derramai sobre nós o Espírito 
Santo, / para que, com o coração converti-
do, / acolhamos o projeto de Jesus / e se-
jamos construtores de uma sociedade justa 
e sem violência, 
Mulheres: para que, no mundo inteiro, / 
cresça o vosso Reino de liberdade, verda-
de e de paz. 
 

PR:  Por Cristo, nosso Senhor. 
AS:  Amém! 
 

 

 

III - Liturgia Eucarística 

 

COMENTÁRIO - (Facultativo) 

 

5 – PREPARAÇÃO DAS  OFERENDAS 
 

(CD: CF-2018, faixa 11 – Edição CNBB/Paulus) 
 

Livra-nos, ó Senhor do pecado e da mor-
te! /: Confiantes aguardamos. / Tua Pás-
coa é nossa sorte! (bis) 
 

1. Humildes e penitentes / confessamos 
nossas culpas. / Inspirados pela fé / nós 
buscamos tua ajuda. / Pois ferimos, Deus 
Clemente, / teu amor - dom perenal. / Su-
plicamos, entrementes, / o perdão celestial 
 

2. Gente frágil, sim, o somos. / De tuas 
mãos, obras, porém, / é teu nome glorioso / 

que nos firma e sustém. / Destróis, ó Se-
nhor, o mal, / fazes progredir o bem. / Dar-
te graças nós possamos  / desde agora e 
sempre. Amém! 
 

PR: Orai, irmãos e irmãs, para que nossa 
disposição de caminhar sinceramente no 
caminho penitencial da Quaresma, torne 
nossas oferendas agradáveis a Deus Pai 
todo-poderoso. 
 

AS: Receba o Senhor por tuas mãos es-
te sacrifício, para a glória do seu nome, 
para o nosso bem e de toda a santa 
Igreja! 
 

PR:  Oferecendo-vos este sacrifício no 
começo da Quaresma, nós vos suplica-
mos, 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. 
AS: Amém! 

 
6 - ORAÇÃO EUCARÍSTICA III 

Prefácio: Os frutos do jejum 
(Missal, paginas 417/482) 

 

7 - PAI-NOSSO        (como de costume) 
 

PR:  Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e 
dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela 
vossa misericórdia, sejamos sempre livres 
do pecado e protegidos de todos os peri-
gos, enquanto, vivendo a esperança, 
aguardamos a vinda de Cristo salvador. 
 

AS: Vosso é o reino, o poder e a glória 
para sempre! 
 

PR: Senhor Jesus Cristo, dissestes aos 
vossos Apóstolos: eu vos deixo a paz... 
 

PR: A paz do Senhor esteja sempre con-
vosco! 
AS:  O amor de Cristo nos uniu! 
 

(Se for oportuno, o presidente faz-se o convite:) 
 

PR. ou Diácono: Irmãos e Irmãs, saudai-
vos em Cristo Jesus. 
 

AS: Cordeiro de Deus... 
 

PR:  Felizes os convidados para a ceia do 
Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o 
pecado do mundo! 
 

AS: Senhor, eu não sou digno/a de que 
entreis em minha morada, mas dizei 
uma palavra e serei salvo/a! 
 

CANTO DE COMUNHÃO            (Salmo 1) 
 

(CD: CF-2018, faixa 13 – Edição CNBB/Paulus) 
 

Agora o tempo se cumpriu, / o Reino já 
chegou; / irmãos, convertam-se / e 
creiam, firmes, no Evangelho! 
 

1- Feliz aquele homem que não anda / 
conforme os conselhos dos perversos. 



 
 

2- Que não entra no caminho dos malva-
dos / nem junto aos zombadores vai sen-
tar-se. 
 

3- Mas encontra seu prazer na lei de 
Deus / e a medita, dia e noite, sem ces-
sar. 
 

4- Eis que ele é semelhante a uma árvore 
/ que à beira da torrente está plantada. 
 

5- Ela sempre dá seus frutos a seu tempo 
/ e jamais as suas folhas vão murchar. 
 

6- Pois Deus vigia o caminho dos eleitos, / 
mas a estrada dos malvados leva à morte. 

 

8 - DEPOIS DA COMUNHÃO 
 

PR: Ó Deus, fazei que sejamos ajudados 
pelo sacramento que acabamos de rece-
ber, para que o jejum de hoje vos seja 
agradável e nos sirva de remédio. Por Cris-
to, nosso Senhor.   AS:  Amem! 
 

 

 

IV - Ritos Finais 

 

9 – AVISOS DA COMUNIDADE 
 

(A cargo das Equipes de Liturgia)  
 

Visite o site da Diocese de Barreiras: 
www.diocesedebarreiras.org.br 
 

10 - BÊNÇÃO SOLENE                  (Cantada) 
(CD: CF-2018, faixa 3 – Edição CNBB / Paulus) 

 

PR:  O Senhor esteja convosco. 
AS:  Ele está no meio de nós! 
 

PR:  Deus, Pai de misericórdia, conceda a 
todos vós, como concedeu ao filho pródigo, 
a alegria do retorno à casa. 
AS: Amém! 
 

PR:  O Senhor Jesus Cristo, modelo de 
oração e de vida, vos guie nesta caminha-
da quaresmal a uma verdadeira conversão. 
AS: Amém! 
 

PR:  O Espírito de sabedoria e fortaleza 
vos sustente na luta contra o mal, para po-
derdes, com Cristo, celebrar a vitória da 
Páscoa. 
AS: Amém! 
 

PR: Abençoe-vos o Deus todo-poderoso. 

Pai e Filho ✠ e Espírito Santo. 

AS:  Amém! 
 

PR. ou Diácono:  Ide em paz, e o Senhor 
vos acompanhe! 
AS:  Graças a Deus! 
 
Hino da CF-2018 (CD: CF-2018, faixa 1 – Edi-
ção CNBB / Paulus) 
 

1. Neste tempo quaresmal, ó Deus da vida, 

/ a tua Igreja se propõe a superar / a violên-
cia que está nas mãos do mundo / e sai do 
íntimo de quem não sabe amar. 
 

Fraternidade é superar a violência! / É 
derramar, em vez de sangue, mais per-
dão! / É fermentar na humanidade o 
amor fraterno, /: pois Jesus disse que 
“somos todos irmãos”. 
 

2. Quem plantar a paz e o bem pelo cami-
nho / e cultivá-los com carinho e proteção / 

não mais verá a violência em sua terra. / 

Levar a paz é compromisso do cristão! 
 

3. A exclusão, que leva à morte tanta gen-
te, / corrompe vidas e destrói a criação. / 

Basta de guerra e violência, ó Deus cle-
mente! / É o clamor dos filhos teus em ora-
ção. 
 

4. Venha a nós, Senhor, teu Reino de justi-
ça, / pleno de paz, de harmonia e unidade. / 

Sonhamos ver um novo céu e uma nova 
terra: / todos na roda da feliz fraternidade. 
 

5. Tua Igreja tem o coração aberto / e nos 
ensina o amor a cada irmão. / Em Jesus 
Cristo, acolhe, ama e perdoa / quem fez o 
mal, caiu em si e quer perdão. 
 

11 - REFLEXÃO 
 

“Convertei-vos e crede no evangelho!” 
 

 Com a celebração das cinzas, inicia-
mos o Tempo da Quaresma. O centro da 
liturgia de hoje será a distribuição das cin-
zas com as palavras: “Lembra-te, homem 
que tu és pó e para o pó deves tornar” ou a 
fórmula mais moderna: “Convertei-vos e 
crede no evangelho!”  
 No início da preparação para a Páscoa, 
consciência de nossa fragilidade, de nossa 
pequenez, de nosso pecado. Somos cin-
zas, somos feitos de pó. Essa é a primeira 
parte da verdade; a segunda é: Deus é to-
do-poderoso. Ele das cinzas, do pó fez o 
primeiro homem, Adão. Assim pode acon-
tecer também conosco. Nós somos o barro 
nas mãos de grande artesão, Deus. Ele 
pode fazer de nós uma obra perfeita. 
 A quaresma nos convida a retornar pa-
ra casa de Deus. Os bons filhos voltam pa-
ra as suas casas. Assim cada um de nós. 
Deus está de braços abertos para nos aco-
lher, perdoar e reconstruir a nossa vida. 
Pode acontecer com cada um de nós o que 
aconteceu com o filho pródigo. Voltando, 
encontraremos um pai disposto a tudo para 
constitui-lo. 
 É desse reconstruir a vida que fala o 
Evangelho: Mt 6,1-6.16-18, um trecho do 

Sermão da Montanha que nós estávamos 
lendo nos últimos domingos.   
 Depois das antíteses, com que Jesus 
supera e aperfeiçoa a Lei de Moisés; Jesus 
sublinha o modo justo de praticar os três 
atos religiosos mais difundidos na sua so-
ciedade: “esmola”, “oração” e “jejum”. Em 
todo o Sermão da Montanha, a justiça dos 
discípulos deve ser superior àquela dos 
escribas e dos fariseus, que nas suas boas 
obras buscam simplesmente o reconheci-
mento da parte dos homens, vantagens 
pessoais com a sua religiosidade. 
 O texto repete várias vezes: receberam 
a recompensa. Essas obras boas deveriam 
ajudar a quem cumpre a entrar em comu-
nhão com Deus que é justo e misericordio-
so. Ele dará a recompensa mais justa e 
verdadeira.  
 Será esta comunhão profunda que fará 
com que o nosso ser cristão se refaça e se 
reconstitua novamente. Os gestos deste 
tempo querem fazer com que encontremos 
o Pai e nele recuperemos a nossa dignida-
de filial. 
 O salmo de meditação que lemos nesta 
liturgia solene é o 50, o reconhecimento de 
Davi de sua condição de pecado. A esse 
respeito, Santo Agostinho se pronunciou 
assim: 
 “Não é exemplo de queda que te é pro-
posto, e sim como te reerguer se tiveres 
caído. Cuidado para não cair. A queda dos 
grandes não deve dar prazer aos menores, 
mas sirva a sua queda para incutir aos que 
estão em baixo. Foi para isto que foi pro-
posto, que foi escrito, para isto que na Igre-
ja frequentemente é lido e cantado. Escu-
tem os que não caíram, a fim de evitar a 
queda, ouçam os que caíram para se le-
vantaram [...] Se Davi assim agiu, por que 
não posso também eu? [...] Não imitas a 
santidade, mas imitas sua queda. Amas 
em Davi o que ele mesmo odiou em si” 
(Agostinho, Comentários aos salmos, 1-50, 
p. 901). 
 “Se houver caído e ouve estas coisas, 
tendo na consciência uma culpa, preste 
atenção às palavras deste salmo: verifique 
o tamanho da ferida, mas não perca a es-
perança no poder do remédio. Cair no de-
sespero por causa do pecado é morte certa 
[...] Este salmo, no entanto, como previne 
os que caíram, igualmente não quer que 
desesperem os que pecaram” (Ibidem, p. 
902). 
 

Dom Josafá Menezes da Silva 
Bispo Diocesano de Barreiras 

_____________________________________ 
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