
Rito da Imposição das cinzas em casa
17 de fevereiro 2021

Numa mesa (pode ser a mesa da sala) coloca-se a imagem de Cristo crucificado, uma 
vela, uma bíblia e um recipiente com cinza (madeira, cristal...). Deve-se obter atempa- 
damente as cinzas queimando ramos de oliveira, alecrim ou outros. As cinzas sobrantes 
devem ser depositadas num vaso de plantas.

Cântico opcional. O GUIA da Família 
(pai, mãe, irmão mais velho...) diz: Em 
nome do Pai e do Filho e do Espírito 
Santo.
TODOS: Amém.

GUIA: Querida Família, bendigamos jun-
tos ao Senhor, que na sua infinita Mise-
ricórdia nos convida a reunirmos à volta 
desta Mesa da Palavra dizendo.
TODOS: Bendito seja Deus, que nos 
reúne no amor de Cristo.

GUIA: Oremos. Concedei-nos, a graça 
de começar com um santo jejum este 
tempo da Quaresma, para que, no com-
bate contra o espírito do mal, sejamos 
fortalecidos com o auxílio da temperança. 
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 
Filho, que é Deus convosco na Unidade 
do Espírito Santo.
GUIA: Amém

LEITOR: DA SEGUNDA CARTA DO 
APOSTOLO SÃO PAULO AOS CORÍN-
TIOS
Irmãos: Nós somos embaixadores de 
Cristo; é Deus quem vos exorta por 
nosso intermédio. Nós vos pedimos 
em nome de Cristo: reconciliai-vos com 
Deus. A Cristo, que não conhecera o 
pecado, identificou-O Deus com o peca-
do por amor de nós, para que em Cristo 
nos tornássemos justiça de Deus. 
Como colaboradores de Deus, nós vos 
exortamos a que não recebais em vão 
a sua graça. Porque Ele diz: «No tempo 
favorável, Eu te ouvi; no dia da salvação, 
vim em teu auxílio». Este é o tempo 
favorável, este é o dia da salvação. 

GUIA: Com a “Quarta feira de Cinzas” 
damos início ao Tempo da Quaresma, 
um tempo especial de conversão pes-
soal, um caminho de preparação para a 
grande Festa: a Páscoa da Ressurreição.
Nesta Quarta feira de Cinzas somos 
convidados a olhar no mais profundo 
do nosso interior e reconhecer, com 
verdade, as nossas fraquezas. Neste 
tempo de confinamento, sem pudermos 
iniciar a Quarema como Paróquia, a 
Igreja propõe-nos que cada um inicie 
uma reconciliação com Deus, através da 
reconciliação com o próximo e, de modo 
particular, com os membros da nossa 
família.
Esta preparação dura quarenta dias, um 
número simbólico usado na Sagrada 
Escritura. Quarenta anos demorou o 
Povo Hebreu a entrar na terra prometida; 
Moisés e Elias prepararam-se durante 
40 anos com Jejum e Oração para se 
encontrar com Deus e o próprio Jesus 
esteve 40 dias no deserto antes de iniciar 

a sua Missão.
As cinzas recordam-me a minha fragili-
dade e da vontade de Deus em estabe-
lecer uma amizade comigo, através da 
minha conversão, renunciando ao peca-
do e a todas as atitudes que me afastam 
dele e dos outros. Ao colocarmos as cin-
zas nas nossas cabeças estamos a dizer 
uns aos outros que queremos aproximar-
mo-nos mais de Deus, purificando-nos 
dos nossos pecados e encontrando-nos 
com Cristo que morre na Cruz, por amor, 
e Ressuscita, oferecendo-nos uma Vida 
Nova. Que ao longo desta Quaresma 
cada um de nós se abstenha da fragili-
dade, faça jejum, reze com mais inten-
sidade e pratique a caridade.

LEITOR: Senhor, tem piedade de mim
TODOS: Senhor, tem piedade de mim, 
porque sou pecador

LEITOR: Senhor pela tua misericórdia e 
grande compaixão, apaga a minha culpa, 
lava-me inteiramente da minha iniqui-
dade e  purifica-me do meu pecado.
TODOS: Senhor, tem piedade de mim, 
porque sou pecador

LEITOR: Pois reconheço as minhas 
culpas e meu pecado está sempre diante 
de mim. Contra ti, só contra ti pequei e 
pratiquei o mal aos teus olhos.
TODOS: Senhor, tem piedade de mim, 
porque sou pecador

LEITOR: Cria para mim, ó Deus um 
coração puro e renova dentro de mim um 
espírito firme.
TODOS: Senhor, tem piedade de mim, 
porque sou pecador

LEITOR: Dá-me de novo a alegria da tua 
salvação e apoia-me com um espírito 
generoso. Abre, Senhor, os lábios e a 
minha boca anunciará o teu louvor
TODOS: Senhor, tem piedade de mim, 
porque sou pecador

GUIA: Preparemo-nos para receber as 
cinzas e peçamos a Deus que nos ajude 
a viver o que este gesto significa.

TODOS: Meu Deus, porque sois infini-
tamente bom e Vos amo de todo o meu 
coração, pesa-me de Vos ter ofendido e, 
com o auxílio da Vossa divina graça, pro-
ponho firmemente emendar-me e nunca 
mais Vos tornar a ofender. Peço e espero 
o perdão das minhas culpas pela Vossa 
infinita misericórdia. Ámen.

GUIA: Unidos a Cristo Jesus rezemos 
com toda a confiança a oração que ele 
nos ensinou: 
TODOS: Pai Nosso...

GUIA: Querida Família, peçamos 
humildemente a Deus nosso Pai que 
Se digne abençoar, com a sua graça, 
estas cinzas que em sinal de penitência, 
vamos impor sobre as nossas cabeças.

Após um breve momento de silêncio os 
membros da família dão as mãos e o 
Guia diz:

GUIA:. Senhor nosso Deus, que Vos 
compadeceis daquele que se humilha e 
perdoais àquele que se arrepende, ouvi 
misericordiosamente as nossas preces e 
derramai a vossa bênção

Neste momento todos fazem o sinal da 
cruz sobre as cinzas

GUIA: sobre esta tua família, que vai 
receber as cinzas, para que fiéis à ob-
servância quaresmal, mereçam chegar, 
de coração purificado, à celebração do 
mistério pascal do Vosso Filho, Nosso 
Senhor Jesus Cristo. Ele que é Deus 
convosco na unidade do Espírito Santo.
TODOS: Amém.

O Guia coloca um pouco de cinza na 
sua cabeça e na de cada membro da 
família e diz em cada um.

GUIA: Arrepende-te e acredita do Evan-
gelho.

Poder-se-á cantar um cântico alusivo ao 
momento.

GUIA: Senhor, converte-nos de todo o 
coração, defende-nos quando pecamos 
e protege-nos quando sinceramente nos 
entregamos a Vós. Por Cristo Nosso 
Senhor.
TODOS: Amém.

GUIA: O Senhor nos Abençoe, livre-nos 
de todo o mal e nos conduza à vida 
eterna.
TODOS: Amém.

A PARTIR DESTE DIA A IMAGEM DE CRISTO 
CRUCIFICADO PODERÁ PERMANECER 
NUM LUGAR DE DESTAQUE E A SER 
CRIADO PARA A CELEBRAÇÃO E DINÂMICA 
QUARESMAL PROPOSTA A CADA 
DOMINGO.
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