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Domingo de Ramos
‘Cuidar das Decisões’





«Pai, em tuas mãos entrego o 
meu espírito»  
(Lc 22, 14 – 23, 56)



PONTO DE ESFORÇO
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01
Liturgia
BÊNÇÃO DOS RAMOS

Durante a bênção dos ramos, um jovem levanta o cubo, 
voltando para a assembleia a face que contém a imagem 
“Cuidar das Decisões”.

Neste momento, pode adaptar-se a saudação inicial do 
presidente da celebração:

Irmãs e irmãos caríssimos: ao longo da Quaresma, fomos 
percorrendo um caminho de conversão, através da oração, 
da partilha e do jejum. Este caminho, feito de “Pontos de 
Esforço”, ajudou-nos a cuidar dos desejos, dos encontros, 
das opiniões, das relações, do perdão e, agora, a cuidar das 
decisões, para nos configurarmos cada vez mais com a Cruz 
do Senhor Jesus. 

Hoje decidimos estar aqui reunidos para dar início, em 
união com toda a Igreja, à celebração do mistério pascal 
do Senhor, da sua paixão, morte e ressurreição. Foi para 
realizar este mistério que Jesus Cristo entrou na sua cidade 
de Jerusalém. 

Com fé e esperança, fazendo memória desta entrada 
triunfal na cidade santa, acompanharemos o Senhor, de 
modo que, participando agora na sua Cruz, mereçamos 
tomar parte na sua ressurreição, que nos dá vitalidade, 
pelo sopro do seu Espírito, para sermos uma Igreja sinodal 
samaritana.
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Seguem-se os ritos próprios da bênção dos ramos e, onde 
for oportuno, a proclamação do Evangelho e a procissão de 
ramos. Ao chegar ao presbitério, o cubo volta a ser colocado 
no seu lugar.
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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 das Decisões
Dia 10 de Abril  
Domingo 
Oração: pelas famílias 
desestruturadas.

Dia 11 de Abril 
Segunda-feira 
Oração: pelas vítimas de 
violência doméstica.

Dia 12 de Abril  
Terça-feira
Oração: pelos legisladores 
do país.

Dia 13 de Abril 
Quarta-feira 
Oração: pelos terroristas.

Dia 14 de Abril  
Quinta-feira
Oração: pelos Sacerdotes.

Dia 15 de Abril 
Sexta-feira 
Oração: pelos que morrem 
violentamente.

Dia 16 de Abril 
Sábado
Oração: pelos que não têm 
voz.

https://drive.google.com/drive/folders/12BNJqtZyRwkOj2qLICxT9_vhvYlcESEC
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03
Catequese
Abordar a crucificação de Jesus na sessão da catequese, 
procurando explorar as opiniões dos catequisandos sobre a 
decisão do povo em matar Jesus.

04
Jovens
Definir um gesto que demonstre o meu amor por alguém que 
está próximo.

05
Escolas
Definir um gesto que demonstre o meu amor por alguém que 
está próximo.

Drive com todo o material

https://drive.google.com/drive/folders/1btJPzJ5gdmAleK9eBgyeDD7IuPBnWbbv?usp=sharing
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06
Conversas no caminho
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Estaremos nós a ajudar os 
novos cristãos (pastoral 
com jovens) neste processo 
de discernimento?

https://youtu.be/lERXHwesJCM
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