
 

ORIENTAÇÕES PARA A QUARESMA 2021 

É agora o momento favorável, 

é agora o dia da salvação – 2Cor 6,2 

 

 Caros irmãos e irmãs, envio abaixo algumas orientações para 

o tempo da quaresma que em breve será iniciado. É o tempo da 

graça do Senhor. Vamos viver intensamente este tempo. 

Algumas orientações: 

 

1. No domingo que antecede a quarta-feira das cinzas, e 

também no Domingo de Ramos, recordar os fieis acerca do 

jejum e abstinência de carne. 

 

2. No tempo da quaresma não se ornamenta o altar com flores. 

Podem-se usar samambaias ou outras plantas verdes ou com 

folhas de cor roxa. 

Em tempo: No dia 19 de março, dia de São José, pode 

ornamentar o altar com flores e se diz o “Glória” na celebração. 

No 4º. Domingo da quaresma ornamenta-se o altar com rosas de 

cor rosa. No Domingo de Ramos ornamenta-se o altar com 

ramos. As orientações para a semana santa serão dadas em 

outro momento. 

 

3. Os instrumentos musicais sejam utilizados com 

moderação, própria do tempo de quaresma. Que a música 

conduza à reflexão e mudança de vida. Durante o tempo da 

quaresma não se diz o “Glória” e não pronuncia o “aleluia”. 

 

4. Para a celebração da Via-Sacra: 

a) Que seja utilizado o subsídio da Diocese de São José dos 

Pinhais: “O Caminho 14”. 

b) Que a celebração da via-sacra seja organizada de tal modo 

que as pessoas estejam distanciadas uma das outras. 

 

 



 

5. Imposição das cinzas em tempo de pandemia: 

a) As cinzas distribuídas para as comunidades já estão 

abençoadas pelo Pároco. 

b) Pode-se dizer a oração da bênção das cinzas, mesmo que já 

abençoadas, como forma de catequese. 

c) Não se asperge com água benta, pois já estão abençoadas. 

d) A distribuição das cinzas seja realizada no final da 

celebração, para evitar a aglomeração das pessoas. 

e) Quem dirige a celebração, voltado  para  os  presentes,  diz  

uma  só vez  para todos a fórmula que se encontra no Missal 

Romano: “Convertei- vos  e  crede no Evangelho”. 

f) Depois, os ministros que distribuirão as cinzas lavam  as  

mãos,  higienizam com álcool em gel, colocam  a  máscara  

protegendo  o  nariz  e  a boca, e impõem as cinzas aos que se 

aproximarem. Pega um pouco de cinzas e deixa-as cair sobre a 

cabeça de cada um, sem tocar na pessoa e sem dizer nada. 

 

6. Sobre as confissões: motivar nas comunidades que os fieis 

busquem o sacramento da confissão nas capelas da própria 

comunidade conforme a agenda que será anunciada. Assim 

evitaremos aglomeração no Santuário de São Benedito. 

 

 Feliz tempo da graça do Senhor! 

 

Lapa, 25 de janeiro de 2021. 

 

Pe. Celmo Suchek de Lima 


