ORIENTAÇÕES PASTORAIS DA DIOCESE DE PARACATU
SOBRE A CELEBRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DAS CINZAS
A.D. 2022
OXALÁ OUVÍSSEIS HOJE A SUA VOZ:
NÃO FECHEIS OS CORAÇÕES COMO EM MERIBA (SL 95[94]8-9).

Prezados membros do clero, a Paz de Cristo!
Dia 02/03, Quarta-Feira de Cinzas, a Diocese de Paracatu, em ritmo de Igreja
Sinodal, iniciará o Tempo Ligúrico da Quaresma. Em comunhão com a CNBB, abriremos
a Campanha da Fraternidade 2022 com o
Tema: “Fraternidade e Educação”
Lema: “Fala com sabedoria, ensina com amor” (cf. Pr 31,26).
Seguem as orientações diocesanas, inspiradas nas determinações da Congregação
para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos, apresentadas pela CNBB às
dioceses do Brasil.
A situação de saúde causada pela pandemia do coronavírus continua exigindo da
Igreja uma série de atenções que também se refletem em âmbito litúrgico.
Tendo em vista o início da Quaresma na QUARTA-FEIRA DE CINZAS, 02/03/2022, as
disposições a serem seguidas pelos celebrantes no rito de imposição das Cinzas
serão as seguintes:
“Feita a oração das cinzas e depois de tê-las aspergido com água benta sem dizer
nada – precisa a nota – o sacerdote, voltado para os presentes, diz uma só vez
para todos a formula que se encontra no Missal Romano:


‘Convertei-vos e acreditai no Evangelho’,



Ou ‘Lembra-te que és pó da terra e à terra voltarás’.”

Depois, prossegue a nota, “o
o nariz e a boca, e impõe as
ou, se for mais conveniente,
O sacerdote pega as cinzas e
nada”.

sacerdote lava as mãos, coloca a máscara protegendo
cinzas a todos os presentes que se aproximam dele,
aproxima-se ele do lugar daqueles que estão de pé.
deixa-as cair sobre a cabeça de cada um, sem dizer

Além destas orientações da Santa Sé, devem-se observar as regras e medidas
sanitárias adotadas pelas autoridades locais de saúde.
Alinhadas com as ciências médicas e sem negacionismo, as paróquias e comunidades
da nossa diocese são chamadas a colaborar eficazmente com o poder público; neste
caso, no que tange às medidas sanitárias pró-saúde.
Juntos, trabalhemos em prol da defesa e promoção da vida plena (cf. Jo 10,10).
Frutuosos exercícios quaresmais para todos e minha Bênção Apostólica.
Paracatu (MG-BR), 20/02/2022
+ Jorge A. Bezerra, SSS
Bispo de Paracatu

