
Celebração Familiar das Cinzas 
 

Nas Missas deste dia benzem-se e impõem-se as cinzas, feitas dos ramos de oliveira (ou 
de outras árvores), benzidos no Domingo de Ramos do ano anterior. 
Este ano, em celebração familiar, usemos as cinzas que nos forem possíveis e colocadas 
num prato ou outro recipiente. Acendamos também uma vela. 

 

Um leitor com as mãos juntas: 

 Concedei-nos, Senhor, a graça de começar este tempo da Quaresma, 
com o coração arrependido e desejoso de se renovar para melhor. Por 
Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade 
do Espírito Santo. 

 

Bênção das cinzas 

 

Um Leitor com as mãos juntas: 

Oremos a Deus nosso Pai, para que Se digne abençoar com a abundância 
da sua graça estas cinzas que vamos impor sobre as nossas cabeças, em 
sinal de penitência. 

 

Depois de uma pausa um Leitor (de preferência adulto) com as mãos juntas: 

Senhor nosso Deus, que Vos compadeceis daquele que se humilha e 
perdoais àquele que se arrepende, ouvi as nossas preces e derramai a 
vossa bênção sobre nós que vamos receber estas cinzas, para que, fiéis 
à observância quaresmal, mereçamos chegar, de coração purificado, à 
celebração do mistério pascal do vosso Filho, Nosso Senhor Jesus 
Cristo, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. 

 

Imposição das cinzas 

 

Em seguida, um adulto impõe as cinzas a todos os presentes, dizendo a cada um: 

“Arrependei-vos e acreditai no Evangelho.” 
 

No fim também o adulto recebe as cinzas. 
Pode ser outro adulto ou alguma criança a fazê-lo. 
 

Um adulto com as mãos juntas reza: 
Recebei, Senhor, este nosso gesto, com o qual iniciamos solenemente 
a Quaresma, e fazei que, pela penitência e pela caridade, nos 
afastemos do caminho do mal, a fim de que, livres de todo o pecado, 
nos preparemos para celebrar fervorosamente a paixão de Cristo, vosso 
Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. 

 

Termina-se com a oração do Pai Nosso 

Pai Nosso… 
 
 

Um adulto diz: Bendigamos ao Senhor. 

Todos Respondem e benzem-se ao mesmo tempo:  Graças a Deus. 


