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Escala para 14 de Fevereiro 
Quarta-feira de CINZAS  

 
CARVALHOSA 

 
Função Leitor 
 

Responsável Luís Miguel 
1.ª Leitura Glória Martins 
2.ª Leitura Martinho Matos 
Oração Fiéis Ermelinda Pinheiro 

 
FIGUEIRÓ 

 
Função Leitor 
 

1.ª Leitura (?) 
2.ª Leitura (?) 
Oração Fiéis (?) 

 
EIRÍZ 

 
Função Leitor 
 

1.ª Leitura (?) 
2.ª Leitura (?) 
Oração Fiéis (?) 

 
SANFINS 

 
Função Leitor 
 

1.ª Leitura (?) 
2.ª Leitura (?) 
Oração Fiéis (?)  

 
 

És insubstituível  (41) 
 
Mas o útero era um mundo demasiado 

pequeno para as tuas aspirações. Então, tu 
encaixaste no colo uterino e esperaste até 
que alguém  abrisse a porta. Se pudesses, 
gritarias: “Deem-me passagem!” Tu eras 
decidido. Já tinhas vencido a grande corrida 
da vida, agora mostravas uma coragem 
arrebatadora para entrar no jogo social. 

Pastoral da Saúde 
A visita ao Doente  

Boas e más práticas – (6)  
por José Carlos Bermejo 

 
José Carlos Bermejo, é religioso camiliano e director do 

Centro de Humanización de la Salud (Tres Cantos, Madrid). É 
especialista em relação de ajuda e tem uma grande 
experiência em pastoral da saúde. 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
_________________________________________ 

_________________________ 
______________ 

 

 

Os amigos de Job 
 

(...continuação) 
 

Poderíamos reler essas páginas da 
Bíblia, individual ou colectivamente, para 
rever a nossa cultura. Em particular, ficar-         
-nos-ia bem ouivir a reacção de Job, que 
não pode ser mais clara: «Até quando 
pensais atormentar-me, esmagando-me 
com todo esse palavreado?», «Para que me 
consolais com vacuidade? (vazios)», «Ouvi 
atento as minhas palavras, dai-me ao 
menos esse consolo». 

Job, o homem sofredor de sempre, 
lança-nos o desafio de sermos prudentes 
com o que dizemos: O que é que os juizos 
moralizantes pintam ao doente? E a 
linguagem exortativa: temos de ser fortes, é 
preciso ter paciência, tens de fazer a tua 
parte, é preciso..., é preciso... ? Como se 
tivéssemos de repetir, como papagaios o 
que ouvimos os outros dizer e não 
soubéssemos criar o nosso próprio 
discurso... ou o nosso silêncio. 

Os chavões, as frases feitas, o que se 
diz sempre, nada disso é pessoal. Como 
seria bom desaprender! «A vida é dura», 
«mais cedo ou mais tarde também nos toca 
a nós», «é a lei da vida», e um sem-fim de 
estupidezes e de disparates que servem 
para se passar ao largo da pessoa visitada 
ou da sua família, para se passar ao largo 
da experiência pessoal. 

Aniversários 
 

Esta semana estão de parabéns pelos 
seus aniversários natalícios, os seguintes 
Leitores: 

Diana Araújo, hoje, Domingo, 1.º dia 
da semana, dia 11 de Fevereiro (da 
Paróquia de São Pedro de Sanfins de 
Ferreira); 

Fernanda Gomes, no próximo 
Sábado, último dia da semana, dia 17 de 
Fevereiro (da Paróquia de Eiriz). 

À Diana e à Fernanda, o Jornal do Leitor 
deseja-vos imensas felicidades. 
___________________________________________

Gotas de orvalho 

 
Tu, que te encontras enfermo, preso a 

um leito de dor, ou imobilizado num carro de 
rodas, quero que saibas que estou contigo, 
solidário na tua dor. 

Nas tuas horas de dor e de sofrimento, 
não desistas de lutar pela vida, e sabe que 
estou contigo, solidário na tua dor. 

Não tenho nem detenho a solução para 
a tua enfermidade. De mim elevo uma 
oração a Deus pedindo-Lhe a tua cura; a 
minha presença junto de ti; a  garantia da 
minha solidariedade para contigo. 
____________________________________________ 

H u m o r 
 
CLIENTE  EXIGENTE 
 

Num restaurante, um turista disparatado 
chama o empregado: 

–  Olhe, faça-me um favor... 
–  Sim, senhor! 
– Traga-me uma entrada como a da mesa 

dois, um esparguete como o da mesa dez, um 
assado como o da mesa seis, um vinho como 
o da mesa oito, uma salada de frutas como a 
da mesa sete... e uma conta como a da mesa 
cinco!!! 

VI Domingo Comum 
 

O Evangelho deste Domingo traz-nos 
um ensinamento sobre o pecado e proclama 
a necessidade da conversão. Jesus purifica 
os leprosos e cura os doentes como «sinal» 
da cura dos pecados.  

Confiemos sempre na infinita miseri-
córdia de Deus: os pecados podem ser 
perdoados e os homens podem corres-
ponder de novo e viver de acordo com a 
dignidade de filhos de Deus. 
____________________________________________ 

1.ª Leitura (Lv 13, 1-2.44-46) 
 
Monição:  
 

O Senhor dá instruções a Moisés sobre os 
cuidados que há que ter com os israelitas que 
contraíram a doença da lepra, evitando, com 
estas medidas, o contágio.  

Também o pecado – lepra da alma – pode 
ser contagioso. Por isso, devemos ter cuidado 
com as más companhias, fugindo de ambientes 
degradados e evitando as ocasiões de pecado. 
 
Leitura: 
 

Leitura do Livro do Levítico 
 

1O Senhor falou a Moisés e a Aarão, 
dizendo: 2«Quando um homem tiver na 
sua pele algum tumor, impigem ou 
mancha esbranquiçada, que possa 
transformar-se em chaga de lepra, devem 
levá-lo ao sacerdote Aarão ou a algum 
dos sacerdotes, seus filhos. 44O leproso 
com a doença declarada 45usará 
vestuário andrajoso e o cabelo em 
desalinho, cobrirá o rosto até ao bigode 
e gritará: ‘Impuro, impuro!’ 46Todo o 
tempo que lhe durar a lepra, deve 
considerar-se impuro e, sendo impuro, 
deverá morar à parte, fora do 
acampamento». 
 

Palavra do Senhor. 
____________________________________________ 

Visita-nos, em: 
www.paroquiascesf.com 

 

Recomendação aos Leitores: 
 

Há, leitor, apenas uma voz (uma só 
personagem). Procede, portanto, em 
conformidade. Procura reconhecer as unidades 
de sentido e utiliza bem as capacidades 
respiratórias.  

Atenção à pronúncia: Aarão (não é “Arão”) /  
impigem / esbranquiçada / andrajoso / desalinho  
/ e outras. 

 
Comentário: 

 
Temos aqui uma pequena amostra da 

legislação judaica sobre a lepra, uma 
legislação mais religiosa do que profilática, 
englobando diversas doenças de pele. A 
lepra era considerada a pior de todas as 
doenças e como que uma maldição de 
Deus, constituindo a pessoa num estado de 
impureza legal. O leproso era um proscrito, 
impedido da convivência social, obrigado a 
guardar determinadas distâncias das 
pessoas e a avisar quando alguém se 
aproximava.  

V. 1 «O Senhor falou a Moisés e 
Aarão». Não se entende no sentido de as 
leis do Levítico, concretamente a chamada 
«Lei de pureza» (Lev 11 – 16), terem sido 
directamente reveladas por Deus a Moisés, 
mas no sentido de que Yahwéh guiou a 
Moisés na compilação, adaptação e 
adopção de leis, em grande parte comuns a 
outros povos; desta maneira elas se 
tornavam a vontade de Deus para aquele 
povo.  

V. 45 «Impuro». Sobre o conceito de 
pureza legal, “espreitemos” o Evangelho da 
festa da Apresentação do Senhor.  

 A lei da purificação atingia toda a 
parturiente, a qual contraía impureza legal 
durante 7 dias, se dava à luz um rapaz, (Ex 
12, 28, mas a jurisprudência judaica já tinha 
acrescentado mais 33 dias, um total de 40) 
e durante 14 dias, se tinha uma menina 
(tinha subido na época para 80 dias). No fim 
desse tempo, devia ser declarada pura 
mediante a oferta no templo duma rês 
menor (podia ser um cordeiro) e duma 
pomba ou rola. Quando a mãe não 
dispunha de meios para oferecer uma rês 
menor, podia oferecer um par de pombas ou 
rolas, como ali se refere.  
 

Tenha-se em conta que a «impureza 
legal ou ritual» não incluía a noção de 
pecado, ou de impureza moral. De modo 
particular todas as coisas relativas à 
transmissão da vida, mesmo no caso de 
serem moralmente boas, como a materni-
dade e o uso legítimo do matrimónio, ou 
moralmente indiferentes, como a 
menstruação e a polução nocturna, torna-
vam a pessoa impura, isto é, inapta para o 
culto de Deus Santo. A razão disto estava 
no carácter sagrado da vida e da sua 
transmissão.  

Parece que tudo isto implicava alguma 
perda de vitalidade, que devia ser reparada 
mediante certos ritos, para de novo poder 
entrar em comunhão com Deus, a plenitude 
e a fonte da vida.  

Estas leis tinham uma finalidade 
eminentemente didáctica: o povo de Israel 
era um povo santo, especialmente dedicado 
a Deus e ao seu culto, e em comunhão com 
Ele (cf. Ex 19, 5-6; Lv 19, 2). Todas as 
normas de pureza ritual faziam-no tomar 
constantemente consciência das suas 
relações particularíssimas com Deus e do 
sentido cultual da sua vida diária. A verdade 
é que a frequência e abundância dos ritos 
nem sempre foi alicerçada num coração 
dedicado a Deus, tendo degenerado no 
formalismo religioso tão denunciado pelos 
profetas e por Jesus Cristo (cf. Is 29, 13; Mt 
15, 7-9).  

Em face disto, o rito da Purificação de 
Maria, não pressupõe a aparência sequer 
de qualquer imperfeição moral ou legal da 
parte da SSª Virgem, como se poderia 
pensar. O gesto de Maria aparece como 
uma singular lição de naturalidade, de 
obediência e de pureza, cumprindo uma lei 
a que não estava sujeita, por ser a 
aeiparthénos, a sempre Virgem; Maria, a tão 
privilegiada, não quer para si um regime de 
excepção e privilégio. 
____________________________________________ 

Só Cristo 
 

Só Cristo crucificado dá sentido ao 
“escândalo” da dor inocente. 

Escala da Semana  –   Leitores  –  11 de Fevereiro   –   VI Domingo Comum   (Ano B) 

Missa Vespertina  (Sábado) Missa do Dia  (Domingo) Função 
Carvalhosa Eiriz Figueiró Sanfins Carvalhosa Eiriz Figueiró Sanfins 

Responsável Luís Miguel    Fernanda Olinda    
Avisos João Miguel    Gisela Meireles    

Admonição         
1.ª Leitura Filipa Moreira Elisabete Costa Filipa Pereira Beatriz Nunes Rafaela Costa Ana Isabel Susana Moreira Aurora Silva 
2.ª Leitura Luís Carlos Catarina Torres Paulo Neto Nelson Gomes Joaquim Mendes Lurdes Neto Manuel Bessa Teresa Moreira 
Oraç.  Fiéis Glória Martins Tânia Leão (8.º ano catq,) Diana Santos Carla Sousa Joana Gomes Maria Céu Dias Pedro Leal 

Ação Graças         
Suplente Luís Miguel    Fernanda Olinda    
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Salmo Responsorial 
S/ 31 (32), 1-2.5.7.11 (R. 7) 

  
Monição: 
 

O salmista canta a felicidade daquele que 
humildemente se reconhece como pecador e foi 
perdoado por Deus. 

Façamos deste salmo a nossa oração, 
respondendo à interpelação que o Espírito Santo nos 
fez na Primeira Leitura. 
  
Refrão: 
 

SOIS O MEU REFÚGIO, SENHOR;  
DAI-ME A ALEGRIA DA VOSSA SALVAÇÃO. 
  
Feliz daquele a quem foi perdoada a culpa 
e absolvido o pecado. 
Feliz o homem a quem o Senhor não acusa de       
     iniquidade 
e em cujo espírito não há engano. 
  
Confessei-Vos o meu pecado 
e não escondi a minha culpa. 
Disse: Vou confessar ao Senhor a minha falta 
e logo me perdoastes a culpa do pecado. 
  
Vós sois o meu refúgio, defendei-me dos perigos, 
fazei que à minha volta só haja hinos de vitória. 
Alegrai-vos, justos, e regozijai-vos no Senhor, 
exultai, vós todos os que sois rectos de coração. 

____________________________________________ 

2.ª Leitura 
 (1 Cor 10, 31-11,1) 

 
Monição:  
 

Na primeira Carta aos fiéis de Corinto, São Paulo 
aponta-lhes uma regra de vida: «irmãos: Quer comais, 
quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para 
glória de Deus.» 

Com os olhos postos em Deus, em tudo o que 
fazemos e dizemos, evitamos na vida a lepra do 
pecado. 
 
Leitura: 
 

Leitura da Primeira Epístola do 
apóstolo São Paulo aos Coríntios 
 

Irmãos: 31Quer comais, quer bebais, 
ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo 
para glória de Deus. 32Portai-vos de 
modo que não deis escândalo nem aos 
judeus, nem aos gregos, nem à Igreja de 
Deus. 33Fazei como eu, que em tudo 
procuro agradar a toda a gente, não 
buscando o próprio interesse, mas o de 
todos, para que possam salvar-se. 1Sede 
meus imitadores, como eu o sou de 
Cristo. 

 

Palavra do Senhor. 
 
Recomendação aos Leitores: 
 

Toma atenção, leitor, à enumeração propos-
ta pela partícula “nem”: nem aos judeus, nem 
aos gregos, nem à Igreja de Deus. De resto, 
temos uma leitura relativamente fácil. 
 

Comentário: 
 

A Leitura com que se concluem neste 
ano “B” os retalhos a ler da 1.ª aos Coríntios 
é a conclusão final da longa discussão 
acerca de comer ou não comer os idolótitos, 
as carnes de animais que tinham sido 
imolados em honra dos ídolos.   

V. 31 «Fazei tudo para glória de 
Deus». Como sucede mais vezes nesta 
epístola, São Paulo, querendo resolver um 
caso particular (aqui o da comida das 
carnes imoladas nos cultos idolátricos e 
vendidas na praça), enuncia princípios de 
uma validade universal. Nesta passagem 
temos uma dessas maravilhosas regras de 
oiro que resumem toda a moral e 
espiritualidade cristã.  

V. 32 «A Igreja de Deus». São Paulo 
designa como Igreja não apenas as 
comunidades locais, mas também, outras 
vezes, toda a Igreja universal, que parece 
ser a visada aqui, como o é no cap. 12, 28 e 
sobretudo nas epístolas do cativeiro.  
____________________________________________ 

Aclamação ao Evangelho  

( Lc 7, 16 ) 
 
Monição: 
 

Quando Jesus iniciou a Sua vida pública, causou 
a admiração de todas as pessoas que O ouviam. Nós 
somos felizes, porque essa mesma Palavra da 
salvação vai ser-nos dirigida na Celebração de hoje.  

Aclamemo-la com todo o júbilo da nossa alma e 
guardemo-la no coração, para a transformar em vida e 
levá-la a todas as pessoas. 
 
Refrão:  ALELUIA, ALELUIA! 
  

Apareceu entre nós um grande profeta: 
Deus visitou o seu povo. 

____________________________________________ 

Evangelho  (Mc 1, 40-45) 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São Marcos 

 
Naquele tempo, 40veio ter com Jesus um 

leproso. Prostrou-se de joelhos e suplicou-Lhe: 
«Se quiseres, podes curar-me». 41Jesus, 
compadecido, estendeu a mão, tocou-lhe e 
disse: «Quero: fica limpo». 42No mesmo instante 
o deixou a lepra e ele ficou limpo. 43Advertindo-o 
severamente, despediu-o com esta ordem: 
44«Não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-
te ao sacerdote e oferece pela tua cura o que 
Moisés ordenou, para lhes servir de 
testemunho». 45Ele, porém, logo que partiu, 
começou a apregoar e a divulgar o que 
acontecera, e assim, Jesus já não podia entrar 
abertamente em nenhuma cidade. Ficava fora, 
em lugares desertos, e vinham ter com Ele de 
toda a parte. 
 

Palavra da Salvação. 
 

  Oração Universal 
 
1 – Pelas dioceses e paróquias do mundo inteiro, 

para que o Senhor as conserve na unidade e na paz 
e ajudem os homens a caminhar para Deus, 
oremos, irmãos. 
 

2 – Pelos fiéis e pelos catecúmenos das nossas      
    paróquias, 

para que Deus perdoe as suas fraquezas, 
dissipe os seus temores e aumente a sua coragem, 
oremos, irmãos. 

 
3 – Pelos funcionários públicos, 

para que não dêem escândalo a ninguém 
e atendam toda a gente com delicadeza e respeito, 
oremos, irmãos. 

 
4 – Pelos doentes que mais sofrem 

paras que encontrem alívio na misericórdia de Cristo 
e na dedicação dos que os tratam e assistem, 
oremos, irmãos. 

 
5 – Pelos fiéis da nossa comunidade paroquial, 

para que não busquem o próprio interesse, 
mas procurem sempre o bem de todos, 
oremos, irmãos. 

____________________________________________ 

Cinzas 
–  Quarta-feira de Cinzas  – 

 
A Festa da Páscoa é chamada, com 

razão, a Festa das festas. Foi a primeira a 
ser celebrada pelos cristãos e é a que dá 
sentido a todas as restantes, que ao longo 
do Ano Litúrgico se celebram.  

Inicialmente, os cristãos, preparavam-se 
para a Festa da Páscoa, com três dias de 
oração e penitência. Pelo ano 350, 
percebendo que três dias eram muito 
poucos, aumentaram-nos para quarenta. 
Assim nasceu a Quaresma, que hoje 
iniciamos. 

 Pretende-se que este tempo, seja 
tempo especial de conversão. Por isso, 
durante a imposição das cinzas sobre as 
nossas cabeças ouviremos um convite, que 
deveremos ter bem presente na nossa vida: 
“Convertei-vos e acreditai no Evangelho” ou 
“recorda-te que és pó e em pó te hás-de 
tornar”.  

Vamos levar muito a sério estas 
palavras que pessoalmente nos são 
dirigidas e com essa seriedade estaremos 
não só, a prepararmo-nos para a Festa da 
Páscoa neste mundo, mas também para a 
Páscoa eterna do Céu, para a qual todos 
fomos criados. 

 
_______________________________________________________ 

____________________________________________ 
____________________________________ 

___________________________ 
 

 
Omite-se o acto penitencial, porque é 

substituído pela imposição das cinzas. 
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1.ª Leitura (Joel 2, 12-18) 

(Quarta-feira de Cinzas)   
 
Monição:  
 

O Senhor aguarda a nossa sincera conversão, 
que verdadeiramente só existirá no interior dos nossos 
corações. Façamos da vida uma constante oração e 
sacrifiquemo-nos uns pelos outros, porque “Ele é 
clemente e compassivo, paciente e misericordioso”. 
 
Leitura: 
 

Leitura da profecia de Joel 
 

12Diz agora o Senhor: «Convertei-vos 
a Mim de todo o coração, com jejuns, 
lágrimas e lamentações. 13Rasgai o 
vosso coração e não os vossos vestidos. 
Convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, 
porque Ele é clemente e compassivo, 
paciente e misericordioso, pronto a 
desistir dos castigos que promete. 
14Quem sabe se Ele não vai reconsiderar 
e desistir deles, deixando atrás de Si 
uma bênção, para oferenda e libação ao 
Senhor, vosso Deus? 15Tocai a trombeta 
em Sião, ordenai um jejum, proclamai 
uma reunião sagrada. 16Reuni o povo, 
convocai a assembleia, congregai os 
anciãos, reuni os jovens e as crianças. 
Saia o esposo do seu aposento e a 
esposa do seu tálamo. 17Entre o 
vestíbulo e o altar, chorem os 
sacerdotes, ministros do Senhor, 
dizendo: ‘Perdoai, Senhor, perdoai ao 
vosso povo e não entregueis a vossa 
herança à ignomínia e ao escárnio das 
nações. Porque diriam entre os povos: 
Onde está o seu Deus?’». 18O Senhor 
encheu-Se de zelo pela sua terra e teve 
compaixão do seu povo. 
 

Palavra do Senhor. 
____________________________________________ 

Salmo Responsorial 

Sl 50 (51), 3-4.5-6a.12-13.14.17 (R. cf. 3a) 

(Quarta-feira de Cinzas)   
 
Monição: 
 

Com sincera humildade e convicção, digamos 
“Pecámos, Senhor, tende compaixão de nós”. 
  
Refrão: 
 

PECÁMOS, SENHOR:  
TENDE COMPAIXÃO DE NÓS. 

  
Ou: 
 

TENDE COMPAIXÃO DE NÓS, SENHOR, 
PORQUE SOMOS PECADORES. 

  

Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, 
não fecheis os vossos corações. 

___________________________________________ 

Evangelho  (Mt 6, 1-6.16-18) 

(Quarta-feira de Cinzas)   
 

 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Mateus 
 
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: 

1«Tende cuidado em não praticar as vossas boas obras 
diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, 
não tereis nenhuma recompensa do vosso Pai que está 
nos Céus. 2Assim, quando deres esmola, não toques a 
trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas 
sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos 
homens. Em verdade vos digo: já receberam a sua 
recompensa. 3Quando deres esmola, não saiba a tua 
mão esquerda o que faz a direita, 4para que a tua 
esmola fique em segredo; e teu Pai, que vê o que está 
oculto, te dará a recompensa. 5Quando rezardes, não 
sejais como os hipócritas, porque eles gostam de orar 
de pé, nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para 
serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo: já 
receberam a sua recompensa. 6Tu, porém, quando 
rezares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu 
Pai em segredo; e teu Pai, que vê o que está oculto, te 
dará a recompensa. 16Quando jejuardes, não tomeis 
um ar sombrio, como os hipócritas, que desfiguram o 
rosto, para mostrarem aos homens que jejuam. Em 
verdade vos digo: já receberam a sua recompensa. 
17Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava 
o rosto, 18para que os homens não percebam que 
jejuas, mas apenas o teu Pai, que está presente em 
segredo; e teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a 
recompensa». 

 
Palavra da Salvação. 

____________________________________________ 

 Oração Universal 
(Quarta-feira de Cinzas)   

 
 
1 –  Por todos os fiéis da santa Igreja, 

para que neste tempo favorável da Quaresma, 
se reconciliem  uns com os outros e com Deus, 
oremos ao Senhor. 

 
2 –  Pelos homens que governam as nações, 

para que sirvam lealmente o bem comum, 
e façam verdadeiros esforços pela paz, 
oremos ao Senhor. 

 
3 –  Por todos os discípulos de Cristo, 

para que se convertam e acreditem no Evangelho, 
e, em segredo, dêem esmola, rezem e jejuem, 
oremos ao Senhor. 

 
4 –  Pelos doentes e por todos os que sofrem, 

pelos pobres, pelos pecadores e pelos famintos, 
para que tenham quem os socorra e alivie, 
oremos ao Senhor. 
 

5 –  Pela nossa assembleia aqui presente, 
para que receba a graça de seguir a Cristo, 
no caminho da renovação pascal, 
oremos ao Senhor. 

___________________________________ 
 

Compadecei-Vos de mim, ó Deus, pela vossa bondade, 
pela vossa grande misericórdia, apagai os meus 
pecados. 
Lavai-me de toda a iniquidade 
e purificai-me de todas as faltas. 
  
Porque eu reconheço os meus pecados 
e tenho sempre diante de mim as minhas culpas. 
Pequei contra Vós, só contra Vós, 
e fiz o mal diante dos vossos olhos. 
  
Criai em mim, ó Deus, um coração puro 
e fazei nascer dentro de mim um espírito firme. 
Não queirais repelir-me da vossa presença 
e não retireis de mim o vosso espírito de santidade. 
  
Dai-me de novo a alegria da vossa salvação 
e sustentai-me com espírito generoso. 
Abri, Senhor, os meus lábios 
e a minha boca cantará o vosso louvor. 
____________________________________________ 

2.ª Leitura (2 Cor 5, 20-6,2) 

(Quarta-feira de Cinzas)   
 

Monição:  
 

Aceitemos o convite que São Paulo faz aos 
Coríntios e a cada um de nós: “Reconciliai-vos 
com Deus. Este é o tempo favorável, este é o dia 
da salvação.” 
 
Leitura: 
 

Leitura da Segunda Epístola do 
apóstolo São Paulo aos Coríntios 
 

20Irmãos: Nós somos embaixadores 
de Cristo; é Deus quem vos exorta por 
nosso intermédio. Nós vos pedimos em 
nome de Cristo: reconciliai-vos com 
Deus. 21A Cristo, que não conhecera o 
pecado, identificou-O Deus com o 
pecado por amor de nós, para que em 
Cristo nos tornássemos justiça de Deus. 
6,1Como colaboradores de Deus, nós vos 
exortamos a que não recebais em vão a 
sua graça. 2Porque 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. 
 

Palavra do Senhor. 
____________________________________________ 

Aclamação ao Evangelho  

(Quarta-feira de Cinzas)   
 
Monição: 
 

Escutemos os apelos do Senhor. Façamos todas 
as nossas obras com recta intenção, isto é, tudo seja 
realizado para maior honra e glória de Deus. 

 
Refrão: 
 
Louvor  e glória a Vós, Jesus Cristo, Senhor. 
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