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‘Cuidar do Perdão’





«Vai e não tornes a pecar»  
(Jo 8, 1-11)



PONTO DE ESFORÇO
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01
Liturgia

PREPARAÇÃO PENITENCIAL – RITO DA ASPERSÃO

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

Reconhecendo as coisas novas e maravilhosas que Deus 
opera na nossa vida, convidando-nos a viver no dinamismo 
do perdão, vamos fazer memória do nosso Batismo, como 
fonte de água viva, que perdoa todos os pecados. Por isso se 
propõe o rito da aspersão da água, conforme está no Missal 
Romano, a partir da página 1359.

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 do Perdão
Dia 03 de Abril  
Domingo 
Oração: pelas pessoas com 
demências.

Dia 04 de Abril 
Segunda-feira 
Oração: pelas pessoas 
tristes.

Dia 05 de Abril  
Terça-feira
Oração: por quem anda 
afastado de Deus.

Dia 06 de Abril 
Quarta-feira 
Oração: pelos mártires do 
séc. XXI.

Dia 07 de Abril  
Quinta-feira
Oração: por quem ajuda o 
próximo.

Dia 08 de Abril 
Sexta-feira 
Oração: pelos cuidadores.

Dia 09 de Abril 
Sábado
Oração: pela unidade da 
Igreja.

https://drive.google.com/drive/folders/12BNJqtZyRwkOj2qLICxT9_vhvYlcESEC
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03
Catequese
Reconhecer e pedir perdão a alguém que tenha magoado.

04
Jovens
Reconhecer e dar nome às tensões do teu grupo. Depois pedir 
perdão e perdoar. 

05
Escolas
Ao longo da semana, aproximar-me do colega a quem 
magoei e pedir perdão.

Drive com todo o material

https://drive.google.com/drive/folders/1rIjCiIIceZS7JEV6wgV0kFm2PxFFCILw?usp=sharing
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06
Conversas no caminho
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Quais serão os passos 
que devemos seguir para 
sermos verdadeiramente 
uma igreja cheia de 
misericórdia?

https://www.youtube.com/watch?v=54o95jPQLmw
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