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«Façamos três tendas» (Lc 9, 28b-36)



PONTO DE ESFORÇO
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01
Liturgia

PREPARAÇÃO PENITENCIAL

No momento da preparação penitencial, um jovem levanta 
o cubo, voltando para a assembleia a face que contém a 
imagem “Cuidar dos Encontros”.

Depois, segue-se a fórmula C da preparação penitencial:

V/ Porque somos inimigos da Cruz de Cristo, quando 
esmorecemos na oração e não nos mantemos vigilantes 
às necessidades dos irmãos: Senhor, tem piedade de 
nós.

R/ Senhor, tem piedade de nós.

V/ Porque somos inimigos da Cruz de Cristo, quando não 
permanecemos firmes em Deus, mas enraizados nas 
nossas falsas seguranças: Cristo, tem piedade de nós.

R/ Cristo, tem piedade de nós.

V/ Porque somos inimigos da Cruz de Cristo, quando 
só olhamos para o imediato e o terreno, esquecendo a 
glória de Deus e as maravilhas que Ele opera: Senhor, 
tem piedade de nós.

R/ Senhor, tem piedade de nós.

No final, o cubo volta a ser colocado no seu lugar.



6



7

02
Família

Em casa de cada família, 
propomos que se crie um 
espaço de oração, onde 
se pode replicar o cenário 
que é encontrado na 
Igreja paroquial. Podemos 
também colocar a Bíblia e 
uma vela, para acender no 
momento da oração pessoal 
e/ou familiar. Propomos a 
elaboração do cubo, com os 
“pontos de esforço”. Podem 
usar também o livro “Rezar 
na Quaresma”. Podem ainda 
concretizar a dinâmica 
do Calendário Quaresmal 
Familar em Cruz.

Ponto de esforço:  
Cuidar dos Encontros
Dia 13 de Março  
Domingo 
Oração: por quem nos 
ofende.

Dia 14 de Março 
Segunda-feira 
Oração: pelo respeito à vida.

Dia 15 de Março  
Terça-feira
Oração: pelas famílias que 
sofrem com a separação.

Dia 16 de Março 
Quarta-feira 
Oração: pelos cristãos 
perseguidos.

Dia 17 de Março  
Quinta-feira
Oração: pelas pessoas sem 
abrigo.

Dia 18 de Março 
Sexta-feira 
Oração: por todos os 
abandonados.

Dia 19 de Março 
Sábado
Oração: pelas pessoas 
doentes.

https://drive.google.com/drive/folders/12BNJqtZyRwkOj2qLICxT9_vhvYlcESEC
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03
Catequese
Proporcionar um encontro de catequese diferente, com 
recurso a uma atividade, que faça com que os catequizandos 
se sintam especialmente bem-vindos.

04
Jovens
Partilhar com 3 amigos a frase do Evangelho que mais te tocou 
e porquê.

05
Escolas
Partilhar com 3 amigos a frase do Evangelho que mais te 
tocou e porquê.

Drive com todo o material

https://drive.google.com/drive/folders/1Fao7wQKXVyZLFNXvOOQvjyNlfJU68cyC?usp=sharing
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06
Conversas no caminho
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Qual o papel da igreja na 
promoção de encontros 
de fraternidade entre as 
pessoas?

https://www.youtube.com/watch?v=XCCWOPeXMOA
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