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IV Domingo da Quaresma
‘Cuidar das Relações’





«Filho, tu estás sempre comigo»  
(Lc 15, 1-3. 11-32)



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 das Relações”.

Neste Domingo da Alegria, sintamo-nos participantes 
da reconciliação operada em Cristo, aclamando a sua 
misericórdia, cantando Kyrie, eleison, no momento da 
preparação penitencial. 

No final, 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 Relações
Dia 27 de Março  
Domingo 
Oração: pelas minorias 
étnicas.

Dia 28 de Março 
Segunda-feira 
Oração: por aqueles que não 
gostam de nós.

Dia 29 de Março  
Terça-feira
Oração: pelos 
desempregados.

Dia 30 de Março 
Quarta-feira 
Oração: pelos voluntários.

Dia 31 de Março  
Quinta-feira
Oração: pelas vítimas das 
catástrofes naturais.

Dia 01 de Abril 
Sexta-feira 
Oração: por quem perdeu 
entes queridos.

Dia 02 de Abril 
Sábado
Oração: por quem perdeu a 
vontade de viver.

https://drive.google.com/drive/folders/12BNJqtZyRwkOj2qLICxT9_vhvYlcESEC
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03
Catequese
Cuidar das relações entre o grupo da catequese, 
agradecendo aos colegas pelo companheirismo.

04
Jovens
Cuidar as nossas relações com as três palavras mágicas: 
obrigado, por favor e desculpa. 

05
Escolas
Cuidar as nossas relações na turma, utilizando todos os dias 
palavras mágicas: obrigado, por favor e desculpa. 

Drive com todo o material

https://drive.google.com/drive/folders/15PtuITw7jmvegl-ddULddOoUP2VgDeKk?usp=sharing
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06
Conversas no caminho
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Como podemos criar e 
cultivar uma relação com 
Deus baseada na verdade?

https://www.youtube.com/watch?v=hDEH0j79LPs
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