




Cenário
Num local visível da igreja, será 
colocado um relógio cujos ponteiros, 
na Quaresma, serão uma cruz. No 
Tempo Pascal, em vez da cruz, 
coloca-se no centro do relógio o círio 
pascal (Cristo Senhor do tempo). 
O formato e os materiais para a 
construção do relógio ficarão ao 
critério de cada comunidade.





Quaresma,  
o tempo do 
coração.
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A partir da quarta-feira de 
Cinzas, e em cada Domingo 
da Quaresma, o ponteiro 
(cruz) avançará para uma das 
horas, as quais significarão um 
tempo que somos chamados a 
cuidar, se queremos encontrar o 
Ressuscitado.

Cenário
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Quarta-feira de Cinzas  
(26 de fevereiro) – 00h00 – Tempo de ser

Domingo I da Quaresma  
(1 de março) – 03h00 – Tempo de reconhecer

Domingo II da Quaresma  
(8 de março) – 06h00 – Tempo de escutar

Domingo III da Quaresma  
(15 de março) – 09h00 – Tempo de dar

Domingo IV da Quaresma  
(22 de março) – 12h00 – Tempo de ver

Domingo V da Quaresma  
(29 de março) – 15h00 – Tempo de acreditar

Domingo de Ramos  
(5 de Abril) – 18h00 – Tempo de estar

Tríduo Pascal  
(9-11 de Abril)– 21h00 – Tempo de silêncio

Apresentação Esquemática





Páscoa,  
o coração  
do tempo.
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No tempo Pascal, surgirá junto 
ao relógio um sinal/símbolo 
que nos ajudará a estar com o 
Ressuscitado.

Cenário
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Domingo de Páscoa 
24h00- Plenitude do tempo de Deus (colocar o Círio Pascal no relógio)

Domingo II da Páscoa  
(19 de abril) – Símbolo: Âncora

Domingo III da Páscoa  
(26 de abril) – Símbolo: Pão

Domingo IV da Páscoa  
(3 de maio) – Símbolo: Cajado do pastor

Domingo V da Páscoa  
(10 de maio) – Símbolo: Caminho

Domingo VI da Páscoa  
(17 de maio) – Símbolo: Peixe

Domingo da Ascensão  
(24 de maio) – Símbolo: Girassol

Domingo de Pentecostes 
(31 de maio) – Símbolo: Pomba

Apresentação Esquemática




