
Igreja Episcopal Anglicana do Brasil 
Diocese Meridional 
 

Rito da Quarta-feira de Cinzas 
 

Preparação 
Oficiante -  O sacrifício que agrada a Deus é o arrependimento; não desprezarás, ó Deus, um espírito 

humilde e arrependido. Salmo 51.17 
 

Hino 
 

Oficiante -  A Graça, a Misericórdia e a Paz, que vêm de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, 
estejam com todos vós. 

Povo -   E contigo também. 
 

Oficiante -  Irmãos e irmãs em Cristo, desde os dias primitivos da Igreja, os cristãos observam com 
grande devoção o tempo da Paixão e da Ressurreição de Nosso Senhor. Tornou-se um 
piedoso costume prepararmo-nos para essas celebrações, criando um período de penitência 
e de jejum. A princípio, o tempo da quaresma era observado por aqueles que se preparavam 
para o batismo da Páscoa, por aqueles que iam ser restaurados à plenitude da Comunhão da 
Igreja, da qual se tinham separado pelo pecado. No decorrer dos anos, a Igreja sentiu que, 
guardando cuidadosamente estes dias, todos os cristãos viriam a, dar maior atenção à 
Palavra do Evangelho, que os convida ao arrependimento e lhes dá a certeza do perdão, 
deste modo crescendo na fé e na devoção a Nosso Senhor. Convido-vos, portanto, em nome 
da Igreja, a observar a Santa Quaresma, com exame de consciência e arrependimento, com 
oração, jejum e renúncia, e com leitura e meditação da Santa Palavra de Deus. 

 

Kyrie 
Oficiante -  Senhor, tem misericórdia de nós, 
Povo -   Senhor, tem misericórdia de nós, 
Oficiante -  Cristo, tem misericórdia de nós, 
Povo -   Cristo, tem misericórdia de nós, 
Oficiante -  Senhor, tem misericórdia de nós, 
Povo -   Senhor, tem misericórdia de nós. 
 

Coleta 
Oficiante -  O Senhor seja convosco. 
Povo -   E contigo também. 
Oficiante -  Roguemos a graça de guardar fielmente a Quaresma. 

Deus Todo-Poderoso e Santo, Teu Filho, obedecendo ao Espírito, jejuou quarenta dias no 
deserto; dá-nos também a graça de nos disciplinarmos a nós próprios, a fim de progredirmos 
até a Páscoa com fé ardente e com amor. Mediante o mesmo Jesus Cristo, Nosso Senhor. 
Amém. 

 

Liturgia da Palavra 
Leitor -   Leitura responsiva do Salmo ___ a partir do versículo ___ ao ____. 
 

Leitor -   Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. 
Povo -   Como era no princípio, é agora e será sempre, por todos os séculos. Amém. 
 

Leitor -   A Palavra de Deus escrita no Evangelho de _________, capítulo ____ a partir do versículo 
___ ao ___. 



Após a leitura será dito: 
 

Leitor -   Palavra do Senhor. 
Povo -   Demos graças a Deus. 
 

Sermão 
 

Liturgia Penitencial 
 

Oficiante -  Lembremo-nos do nosso pecado e da infinita misericórdia de Deus. 
 

I. Invocações – Aproximemo-nos de Deus 
Oficiante -  Deus Pai, criador do Céu e da Terra,  
Povo -   Tem misericórdia de nós. 
Oficiante - Deus Filho, redentor do mundo,  
Povo -   Tem misericórdia de nós. 
Oficiante -  Deus Espírito Santo, defensor e guia, santificador dos fiéis, 
Povo -   Tem misericórdia de nós. 
Oficiante -  Santa, Bendita e Gloriosa Trindade, um só Deus, 
Povo -   Tem misericórdia de nós. 
 

II. Petições – Pedimos livramento 
Oficiante -  De todo mal e dano; do orgulho, da vaidade, e da hipocrisia; da inveja, do ódio e da malícia; 

de todas as más intenções,  
Povo -   Livra-nos, Bom Senhor. 
Oficiante -  Da indolência, do mundanismo, do amor ao dinheiro; da dureza de coração; do desprezo pela 

Tua Palavra e pelos Teus mandamentos. 
Povo -   Livra-nos, Bom Senhor. 
Oficiante -  Dos pecados do corpo e da alma; dos enganos do mundo e das afeições pecaminosas e do 

maligno,  
Povo -   Livra-nos, Bom Senhor. 
Oficiante -  De fome e de desastres; da violência, do assassínio e da morte imprevista, 
Povo -   Livra-nos, Bom Senhor. 
Oficiante -  No tempo de tristeza e no tempo de alegria; na hora da morte e no Dia do Juízo, 
Povo -   Livra-nos, Bom Senhor. 
 

III. Súplicas -  Invocamos os mistérios de Cristo 
Oficiante -  Pelo mistério de Tua Santa Encarnação; pelo teu Nascimento, Infância e Obediência; pelo 

Teu Batismo, Jejum e Tentação,  
Povo -   Livra-nos, Bom Senhor. 
Oficiante -  Pelo Teu mistério em palavras e ações; pela Tua pregação do Reino; e pelos Teus atos 

maravilhosos de poder,  
Povo -   Livra-nos, Bom Senhor. 
Oficiante -  Pela Tua agonia e julgamento; pela Tua cruz e paixão; pela Tua morte preciosa e 

sepultamento,  
Povo -   Livra-nos, Bom Senhor. 
Oficiante -  Pela Tua poderosa Ressurreição; pela Tua Ascensão gloriosa; pelo envio do Teu Espírito 

Santo, 
Povo -   Livra-nos, Bom Senhor. 
Oficiante -  Nós, pecadores te rogamos; ouve as nossas preces, Senhor, nosso Deus, 
Povo -   Ouve-nos, Bom Senhor. 



Oficiante -  Concede-nos verdadeiro arrependimento, perdoa-nos os nossos pecados, cometidos por 
negligência, ignorância, ou por deliberada intenção; e concede-nos a graça do teu Espírito 
Santo para corrigirmos as nossas vidas de acordo com a Tua Santa Palavra. 

Povo -   Deus Santo, Santo e Forte, Santo e Imortal, tem misericórdia de nós. 
 

Intercessão 
Oficiante -  No poder do Espírito Santo e em união com Cristo, oremos ao Pai. 
Povo -   Ouve, Senhor, as nossas orações. 
Oficiante -  Concede, ó Deus Onipotente, que todos os que confessam o teu Nome sejam unidos na tua 

verdade e amor e vivam a teu serviço. 
Povo -   Para que a tua glória seja revelada ao mundo. 
Oficiante -  Nós te rogamos pelos Bispos [especialmente...], prelos Presbíteros, pelos Diáconos, e por 

todo o povo. 
Povo -   Para que te sirvam com alegria. 
Oficiante -  Concede que a tua Igreja permaneça fiel na proclamação do Evangelho. 
Povo -   Para que se multipliquem ações de graças sobre a terra. 
Oficiante -  Nós te pedimos por aqueles que ainda não crêem em Ti e por aqueles que enfraqueceram na 

fé ou a perderam. 
Povo -  Para que recebam a luz do Evangelho e haja alegria no Céu e na terra. 
Oficiante -  Fortalece e inspira os esforços de evangelização, [especialmente...]. Oremos ao Senhor. 
Povo -   Para que muitos conheçam o poder da ressurreição do teu Cristo e tenham paz. 
Oficiante -  Nós te rogamos por todos os que exercem autoridade e por todos os que trabalham pelo 

bem-estar do povo. 
Povo -   Para que haja paz e justiça sobre a terra. 
Oficiante -  Pelo sábio uso das riquezas da Criação e pelo trabalho humano [especialmente...]. Oremos 

ao Senhor. 
Povo -   Para que o mundo seja livre de pobreza, fome e destruição. 
Oficiante -  Socorre, Senhor, os atribulados, pobres, oprimidos e doentes, especialmente os que agora 

serão nomeados _____________. Oremos ao Senhor. 
Povo -   Para que tenham o amparo de tua companhia e haja cura de seus males e paz e alegria entre 

todos. 
Oficiante -  Damos-te graças por todas as famílias de nossa paróquia, por mais um ano que se inicia, por 

todos que novamente retornam à Tua casa de oração e por aqueles que por testemunho e 
exemplo se aproximam de Ti. 

Povo -   Recebe, Senhor, a nossa gratidão. 
Oficiante -  Suplicamos-te por àqueles que estão afastados de nossa comunidade, por nossos esforços 

evangelizadores e por nossa vida devocional diária. Oremos ao Senhor. 
Povo -   Ouve, Senhor, a nossa súplica. 
Oficiante -  Louvamos-te, ó Deus, por todos os que, em cada geração, viveram e honraram a Cristo, 

lembramos de todos os fiéis falecidos de nossa comunidade e nossos familiares. Oremos ao 
Senhor. 

Povo -   Concede que participemos da herança de todos os teus santos. 
Todos -  Onipotente e eterno Deus, Senhor de todas as coisas no céu e na terra: Aceita misericordioso 

as orações do teu povo, e fortalece-nos para fazer a tua vontade. Mediante Jesus Cristo, 
nosso Senhor. Amém. 

Todos -  Pai nosso, que estás nos céus, Santificado seja o teu Nome, Venha o teu Reino, Seja feita a 
tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-
nos as nossas dívidas, Assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não 



dos deixes cair em tentação, Mas livra-nos do mal; Pois teu é o Reino, e o poder, e a glória 
para sempre. Amém. 

 

Oração Conclusiva 
Todos -  O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu semblante sobre 

nós, e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante sua face, e nos dê a paz, agora 
e sempre. Amém. 

 

Hino 
 
 
 
 
 
 


