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Do coração de Deus ao coração da família e do mundo é uma propos-
ta elaborada em conjunto pelo Departamento da Pastoral 
Familiar e pelo Departamento da Catequese do Patriarcado 
de Lisboa com o intuito de ajudar as famílias e as comuni-

dades cristãs a viverem o tempo da Quaresma e da Páscoa. No espírito 
da caminhada sinodal procura-se que as famílias ensaiem experiências 
que as integrem no «sonho missionário de chegar a todos» a partir da 
experiência que fazem do amor de Deus e do testemunho que são cham-
adas a dar desse amor. 
A partir do segundo e terceiro capítulos da Exortação Apostólica que 
aprofundam a dimensão comunitária e nos desafia ao anúncio do 
Evangelho pretende-se com esta caminhada aprofundar e fortalecer a 
dimensão comunitária da família, ou seja, cuidar das relações entre os 
membros da família e da família com a comunidade que a envolve. 
Assim, procura-se, de forma muito simples, que cada família viva o tem-
po da quaresma em torno de um espaço de oração criado em casa no 
qual se vão colocando símbolos referentes à liturgia de cada Domingo, 
os quais servem de auxilio à experiência da oração e à realização de ges-

Do coração de Deus 
ao coração da família 
e do mundo
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tos concretos que surgem 
como resposta à Palavra 
de Deus escutada. Em 
cada semana da Quaresma 
haverá uma proposta para 
oração em família, um sím-
bolo que irá enriquecendo 
o lugar de oração e um 
desafio/ atividade para a 
família. No tempo Pascal 
propõe-se três atividades 
de missão em torno da 
Cruz florida. Além disso, 
apresentam-se também 
propostas para a vivên-
cia do dia do Pai (19 de 
março) e para o dia da mãe 
(03 de maio). 
Os símbolos e as pala-

vras-chave de cada Domingo podem estar também presentes em cada 
Igreja onde se criará um espaço para os colocar. Assim se expressará a 
relação entre o caminho feito em família e em comunidade.
Exemplificando, no primeiro domingo coloca-se a palavra caminho e o 
símbolo correspondente, as pedras. Podem colocar-se junto a uma cruz 
grande que ficará exposta na Igreja durante todo o tempo da Quaresma 
e no tempo Pascal. Na Páscoa, a cruz deve estar florida ao gosto de cada 
comunidade. Desejamos que esta proposta nos ajude a todos a vencer as 
crises dos compromissos comunitários e a fortalecer-nos no anúncio do 
Evangelho.
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Iniciamos neste dia o tempo da Quaresma que nos conduzirá à celebração da 
Páscoa. Propõe-se que cada família crie um espaço de oração e encontro. Podem 
arranjar um pote com cinzas (normalmente as cinzas são feitas a partir dos ramos 
secos do Domingo de Ramos) e fazer uma oração. As cinzas são sinal de penitên-
cia. A proposta para hoje é em família partilhem o que cada um vai realizar ao 
longo da Quaresma no que diz respeito à oração, ao jejum e à esmola. Propõe-se 
ainda que cada família arranje um mealheiro onde irá colocando o fruto da renún-
cia quaresmal. 

ORAÇÃO: 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus 
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: «Tende cuidado em não prat-
icar as vossas boas obras diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, 
não tereis nenhuma recompensa do vosso Pai que está nos Céus. Assim, quan-
do deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, 
nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Em verdade vos 
digo: já receberam a sua recompensa. Quando deres esmola, não saiba a tua 
mão esquerda o que faz a direita, para que a tua esmola fique em segredo; e 
teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando rezardes, não 
sejais como os hipócritas, porque eles gostam de orar de pé, nas sinagogas e nas 
esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo: já 
receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando rezares, entra no teu quarto, 
fecha a porta e ora a teu Pai em segredo; e teu Pai, que vê o que está oculto, 
te dará a recompensa. Quando jejuardes, não tomeis um ar sombrio, como os 
hipócritas, que desfiguram o rosto, para mostrarem aos homens que jejuam. Em 
verdade vos digo: já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, 
perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não percebam que jejuas, 
mas apenas o teu Pai, que está presente em segredo; e teu Pai, que vê o que está 
oculto, te dará a recompensa». (Mt 6, 1-6.16-18).  
Palavra da salvação.

Quarta-feira de cinzas 18 de Fevereiro
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1º Domingo da Quaresma

ORAÇÃO
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São Marcos
Evangelho de Nosso Senhor Jesus 
Cristo segundo São Marcos
Naquele tempo, o Espírito Santo 
impeliu Jesus para o deserto. Jesus 
esteve no deserto quarenta dias e 
era tentado por Satanás. Vivia com 
os animais selvagens e os Anjos 
serviam-n’O. Depois de João ter 
sido preso, Jesus partiu para a Gal-
ileia e começou a pregar o Evangel-
ho, dizendo: «Cumpriu-se o tempo 
e está próximo o reino de Deus. Ar-
rependei-vos e acreditai no Evangel-
ho». Mc1, 12-15
Palavra da salvação.

SÍMBOLO
Areia e pedras. Cria-se um pequeno deserto no espaço de oração.

ATIVIDADE
Ir ao deserto é encontrarmo-nos com Deus longe das distrações que marcam 
o nosso dia-a-dia. Esta semana a proposta é que a família se reúna à volta do 
espaço do deserto que criou e possa estar um tempo (por ex. 2 min) a fazer uma 
oração silenciosa. 

Caminho

22 de Fevereiro
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2º Domingo da Quaresma

ORAÇÃO
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos
Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e subiu só com eles 
para um lugar retirado num alto monte e transfigurou-Se diante deles. As suas 
vestes tornaram-se resplandecentes, de tal brancura que nenhum lavadeiro so-
bre a terra as poderia assim branquear. Apareceram-lhes Moisés e Elias, conver-
sando com Jesus. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: «Mestre, como é bom 
estarmos aqui! Façamos três tendas: uma para Ti, outra para Moisés, outra para 
Elias». Não sabia o que dizia, pois estavam atemorizados. Veio então uma nu-
vem que os cobriu com a sua sombra e da nuvem fez-se ouvir uma voz: «Este é 
o meu Filho muito amado: escutai-O». De repente, olhando em redor, não viram 
mais ninguém, a não ser Jesus, sozinho com eles. Ao descerem do monte, Jesus 
ordenou-lhes que não contassem a ninguém o que tinham visto, enquanto o Fil-
ho do homem não ressuscitasse dos mortos. Eles guardaram a recomendação, 
mas perguntavam entre si o que seria ressuscitar dos mortos. (Mc9, 2-10)
Palavra da salvação.

SÍMBOLO
Coloca-se uma veste branca no espaço de oração. A veste resplandecente de 
Jesus lembra-nos a veste branca do nosso batismo, sacramento no qual nos 
foi dada uma vida nova e por isso também nós mudamos de figura, transfig-
urámo-nos. 

ATIVIDADE
Num momento de vida em família partilham-se as fotos, vídeos das celebrações 
do batismo dos vários membros da família. Os pais partilham com os filhos o 
dia em que os batizaram. Partilham uns com os outros: Como é que estamos a 
viver o nosso batismo?

A Transfiguração

1 de Março
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3º Domingo da Quaresma

ORAÇÃO
Evangelho de Nosso Senhor Jesus 
Cristo segundo São João
Estava próxima a Páscoa dos 
judeus e Jesus subiu a Je-
rusalém. Encontrou no templo 
os vendedores de bois, de ovel-
has e de pombas e os cambistas 
sentados às bancas. Fez então 
um chicote de cordas e expul-
sou-os a todos do templo, com 
as ovelhas e os bois; deitou por 
terra o dinheiro dos cambistas e 
derrubou-lhes as mesas; e disse 
aos que vendiam pombas: «Ti-
rai tudo isto daqui; não façais da casa de meu Pai casa de comércio». Os dis-
cípulos recordaram-se do que estava escrito: «Devora-me o zelo pela tua casa». 
Então os judeus tomaram a palavra e perguntaram-Lhe: «Que sinal nos dás de 
que podes proceder deste modo?». Jesus respondeu-lhes: «Destruí este templo 
e em três dias o levantarei». Disseram os judeus: «Foram precisos quarenta e 
seis anos para se construir este templo e Tu vais levantá-lo em três dias?». Jesus, 
porém, falava do templo do seu corpo. Por isso, quando Ele ressuscitou dos 
mortos, os discípulos lembraram-se do que tinha dito e acreditaram na Escrit-
ura e na palavra de Jesus. Enquanto Jesus permaneceu em Jerusalém pela festa 
da Páscoa, muitos, ao verem os milagres que fazia, acreditaram no seu nome. 
Mas Jesus não se fiava deles, porque os conhecia a todos e não precisava de que 
Lhe dessem informações sobre ninguém: Ele bem sabia o que há no homem. 
(Jo2, 3-25)
Palavra da salvação.

O Templo

8 de Março 
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SÍMBOLO
Coloca-se uma Bíblia no espaço de oração. Na Sagrada Escritura encontramos a 
história da salvação do Povo de Deus, é uma história de fé que conduz os nos-
sos passos. A Palavra de Deus é a bússola do nosso caminho. 

ATIVIDADE 
Neste Domingo Jesus expulsou os vendilhões do templo. Somos convidados 
a que Jesus entre no templo do Espírito Santo que é a vida de cada um de nós 
e expulse tudo aquilo que não faz parte. A proposta que vos fazemos nesta 
semana é que celebrem o sacramento da reconciliação. Se puderem, participem 
numa celebração comunitária onde possa ir toda a família. 

3º Domingo da Quaresma 8 de Março 
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4º Domingo da Quaresma

ORAÇÃO
Evangelho de Nosso Senhor Je-
sus Cristo segundo São João
Naquele tempo, disse Jesus 
a Nicodemos: «Assim como 
Moisés elevou a serpente no 
deserto, também o Filho do 
homem será elevado, para 
que todo aquele que acredi-
ta tenha n’Ele a vida eterna. 
Deus amou tanto o mundo 
que entregou o seu Filho Un-
igénito, para que todo o homem que acredita n’Ele não pereça, mas tenha a vida 
eterna. Porque Deus não enviou o Filho ao mundo para condenar o mundo, 
mas para que o mundo seja salvo por Ele. Quem acredita n’Ele não é condena-
do, mas quem não acredita já está condenado, porque não acreditou no nome 
do Filho Unigénito de Deus. E a causa da condenação é esta: a luz veio ao mun-
do e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque eram más as suas 
obras. Todo aquele que pratica más ações odeia a luz e não se aproxima dela, 
para que as suas obras não sejam denunciadas. Mas quem pratica a verdade 
aproxima-se da luz, para que as suas obras sejam manifestas, pois são feitas em 
Deus (Jo3, 14-21).
Palavra da salvação.

A luz

15 de Março
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SÍMBOLO
Coloca-se uma vela no espaço de oração. A luz que se acende lembra-nos a 
nossa condição de batizados. Ela convida-nos a darmos testemunho, a sermos 
luz através das nossas obras. Pelo batismo somos iluminados pela luz de Deus 
e chamados a iluminar os outros e o mundo pelo amor. 

ATIVIDADE 
Neste Domingo Jesus conversa com Nicodemos acerca do grande amor com 
que Deus ama o mundo. A luz do amor não pode ficar escondida, tem de ser 
revelada. A proposta que vos fazemos nesta semana é que cada membro da 
família manifeste o amor que tem pelos outros através de pequenos gestos. 
Pode-se fazer a dinâmica do amigo secreto. Cada um fica responsável manifes-
tar o amor a um outro membro da família sem este o saber. No final da semana 
revela-se o amigo secreto. 

4º Domingo da Quaresma 15 de Março
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Dia do Pai – Dia de São José 

ORAÇÃO
No dia do Pai propomos uma pequena oração antes da refeição familiar. 
 
Filho – Obrigado Jesus pela família que nos dás.
Filho – Obrigado pelo pai e pela mãe.
Mãe – Obrigado pelos filhos e pelo amor que nos une.
Pai – Obrigado pela vida que circula entre nós. 
Filhos – Como Jesus vivia com José e Maria em Nazaré, também queremos 
crescer em sabedoria e graça. 
Pais – Como José e Maria, queremos em tudo educar os nossos filhos procuran-
do sempre a vontade de Deus. 
Todos – Como Jesus, queremos sempre louvar a Deus que é nosso Pai. 
Rezam juntos a oração do Pai Nosso. 

19 de Março
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5º Domingo da Quaresma

ORAÇÃO
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo se-
gundo São João
Naquele tempo, alguns gregos que tin-
ham vindo a Jerusalém para adorar nos 
dias da festa, foram ter com Filipe, de 
Betsaida da Galileia, e fizeram-lhe este 
pedido: «Senhor, nós queríamos ver Je-
sus». Filipe foi dizê-lo a André; e então 
André e Filipe foram dizê-lo a Jesus. Je-
sus respondeu-lhes: «Chegou a hora em que o Filho do homem vai ser glori-
ficado. Em verdade, em verdade vos digo: Se o grão de trigo, lançado à terra, 
não morrer, fica só; mas se morrer, dará muito fruto. Quem ama a sua vida, 
perdê-la-á, e quem despreza a sua vida neste mundo conservá-la-á para a vida 
eterna. Se alguém Me quiser servir, que Me siga, e onde Eu estiver, ali estará 
também o meu servo. E se alguém Me servir, meu Pai o honrará. Agora a minha 
alma está perturbada. E que hei-de dizer? Pai, salva-Me desta hora? Mas por 
causa disto é que Eu cheguei a esta hora. Pai, glorifica o teu nome». Veio então 
do Céu uma voz que dizia: «Já O glorifiquei e tornarei a glorificá-l’O». A multi-
dão que estava presente e ouvira dizia ter sido um trovão. Outros afirmavam: 
«Foi um Anjo que Lhe falou». Disse Jesus: «Não foi por minha causa que esta 
voz se fez ouvir; foi por vossa causa. Chegou a hora em que este mundo vai 
ser julgado. Chegou a hora em que vai ser expulso o príncipe deste mundo. E 
quando Eu for elevado da terra, atrairei todos a Mim». Falava deste modo, para 
indicar de que morte ia morrer. (Jo12, 20-33).
Palavra da salvação.

O grão de trigo 

22 de Março
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SÍMBOLO
Coloca-se um punhado de grãos de trigo ou de farinha no espaço de oração. 
Jesus compara a sua vida ao grão de trigo que, uma vez lançado à terra, morre e 
faz nascer uma nova planta. Os grãos de trigo depois de colhidos serão moídos 
e transformados em farinha que serve, por exemplo, para fazer o pão. Jesus 
morre para nos dar a vida. Na última Ceia diz-nos que é o pão que nos alimenta. 

ATIVIDADE 
Neste Domingo, Jesus fala-nos do grão de trigo que é Ele mesmo. O grão lança-
do à terra lembra-nos Jesus na sua morte. Jesus morre para nos dar a vida. 
Como sinal de partilha da vida que Jesus nos dá, nesta semana, cada família é 
convidada a fazer um pão em casa e a oferecê-lo a uma família vizinha. Quan-
do o forem oferecer deverão explicar o sentido da oferta e convidar a família 
a celebrar a Páscoa na paróquia, levando inclusive, o horário das celebrações.

5º Domingo da Quaresma 22 de Março
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Domingo de Ramos

ORAÇÃO
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São Marcos
Naquele tempo, ao aproximarem-se de Jerusalém, 
cerca de Betfagé e de Betânia, junto do monte das 
Oliveiras, Jesus enviou dois dos seus discípulos e disse-lhes: «Ide à povoação 
que está em frente e, logo à entrada, vereis um jumentinho preso, que ninguém 
montou ainda. Soltai-o e trazei-o. Levaram o jumentinho a Jesus, lançaram-lhe 
por cima as capas, e Jesus montou nele. Muitos estenderam as suas capas no 
caminho e outros, ramos de verdura, que tinham cortado nos campos. E tanto 
os que iam à frente como os que vinham atrás clamavam: «Hossana! Bendito 
O que vem em nome do Senhor! Bendito o reino que vem, o reino do nosso pai 
David! Hossana nas alturas!». (11, 1.2.7-11).
Palavra da salvação.

SÍMBOLO
Os ramos simbolizam o louvor e a aclamação que queremos dar a Deus por nos 
enviar o seu Filho Jesus. Na Páscoa louvamos e aclamamos Jesus que vem em 
nome de Deus para nos manifestar o seu grande amor. Os ramos lembram-nos 
que estamos no início da Semana Santa, na qual fazemos memória da Páscoa de 
Jesus e procuramos acompanhá-l’O nos momentos derradeiros da sua vida, da 
cruz à ressurreição.  

ATIVIDADE 
Neste Domingo somos convidados a fazer os ramos para a celebração da Eu-
caristia. Em família, juntamos os materiais para os ramos. Fazemos um ramo 
para cada membro da família e um para colocar junto dos outros símbolos. Os 
ramos serão benzidos na missa. Depois cada um leva o seu e guarda-o até ao 
ano seguinte. O da família guarda-se no espaço de oração. 

Os ramos

29 de Março
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Quinta-feira Santa

ORAÇÃO
Evangelho de Nosso Senhor Jesus 
Cristo segundo São João
Antes da festa da Páscoa, 
sabendo Jesus que chegara a 
sua hora de passar deste mun-
do para o Pai, Ele, que amara 
os seus que estavam no mun-
do, amou-os até ao fim. No decorrer da ceia, [...] levantou-Se da mesa, tirou o 
manto e tomou uma toalha, que pôs à cintura. Depois, deitou água numa bacia 
e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha que pusera 
à cintura. Depois de lhes lavar os pés, Jesus tomou o manto e pôs-Se de novo à 
mesa. Então disse-lhes: «Compreendeis o que vos fiz? Vós chamais-Me Mestre 
e Senhor, e dizeis bem, porque o sou. Se Eu, que sou Mestre e Senhor, vos lavei 
os pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros. Dei-vos o exemplo, para 
que, assim como Eu fiz, vós façais também». (13, 1-3a.4.5.12-15).
Palavra da salvação.

SÍMBOLO
Coloca-se um cálice no espaço de oração. Na última ceia Jesus serve-se de um 
cálice com vinho para demonstrar que se quer identificar connosco e partilhar 
a sua vida com a nossa. Beber do mesmo cálice é sinal de vida partilhada e en-
tregue aos outros. Jesus demonstrou-o também através do serviço no episódio 
do lava-pés.

ATIVIDADE 
Somos convidados a participar na celebração da Ceia do Senhor. 

O exemplo

02 de Abril

Tríduo Pascal



17

Q UA R E S M A / PÁ S C O A  -  2 0 1 5

Sexta-feira Santa

ORAÇÃO
(Leitura dialogada do Evangelho) 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
N/ Estavam junto à cruz de Jesus
sua Mãe, a irmã de sua Mãe,
Maria, mulher de Cléofas, e Maria Madalena.
Ao ver sua Mãe e o discípulo predileto,
Jesus disse a sua Mãe:
J/ «Mulher, eis o teu filho».
N/ Depois disse ao discípulo:
J/ «Eis a tua Mãe».
N/ E a partir daquela hora,
o discípulo recebeu-a em sua casa.
Depois, sabendo que tudo estava consumado
e para que se cumprisse a Escritura,
Jesus disse:
J/ «Tenho sede».
N/ Estava ali um vaso cheio de vinagre.
Prenderam a uma vara uma esponja embebida em vinagre
e levaram-Lha à boca.
Quando Jesus tomou o vinagre, exclamou:
J/ «Tudo está consumado».
N/ E, inclinando a cabeça, expirou.» (19, 25-30).
Palavra da salvação.

Cruz

03 de Abril

Tríduo Pascal
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SÍMBOLO
Coloca-se uma cruz no espaço de oração. A cruz onde Jesus morreu manifesta o 
seu grande amor por nós. Ela é sinal da nossa recusa de Deus e do seu projeto. 
Ela é ao mesmo tempo o lugar do extremo amor, com que Deus nos ama. Jesus 
elevado na cruz, o Deus forte, santo e imortal, é quem hoje somos chamados a 
adorar.  

ATIVIDADE 
Somos convidados a participar na celebração da Paixão do Senhor. Em família 
podemos fazer um momento de adoração da cruz em que cada um beija a cruz. 

Tríduo Pascal - Sexta-feira Santa 03 de Abril
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Domingo de Páscoa

ORAÇÃO
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo S. João 
No primeiro dia da semana, Maria Madalena 
foi de manhãzinha, ainda escuro, ao sepulcro 
e viu a pedra retirada do sepulcro. Correu então e foi ter com Simão Pedro e 
com o outro discípulo que Jesus amava e disse-lhes: «Levaram o Senhor do 
sepulcro e não sabemos onde O puseram». Pedro partiu com o outro discípulo 
e foram ambos ao sepulcro. Corriam os dois juntos, mas o outro discípulo ante-
cipou-se, correndo mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. 
Debruçando-se, viu as ligaduras no chão, mas não entrou. Entretanto, chegou 
também Simão Pedro, que o seguira. Entrou no sepulcro e viu as ligaduras no 
chão e o sudário que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não com as ligaduras, 
mas enrolado à parte. Entrou também o outro discípulo que chegara primeiro 
ao sepulcro: viu e acreditou. Na verdade, ainda não tinham entendido a Escrit-
ura, segundo a qual Jesus devia ressuscitar dos mortos. (20, 1-9).
Palavra da salvação.

SÍMBOLO
Coloca-se um recipiente com água no espaço de oração. Na noite da Páscoa em 
que celebramos a Vigília Pascal muitas pessoas são batizadas em todo o mundo. 
O Batismo é o sacramento que nos faz viver como ressuscitados. A água é sím-
bolo do novo nascimento que acontece no Batismo. 

ATIVIDADE 
Na Eucaristia da Vigília Pascal e do Dia de Páscoa teremos oportunidade de 
ser aspergidos com a água do Batismo. Agradeçamos a Deus o dom da fé e do 
Batismo. Podemos fazer um postal de Páscoa em família e entregar a alguém da 
comunidade cristã após a celebração.

Água

05 de Abril 

Tríduo Pascal
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Páscoa: Anúncio – Família em oração

Durante o Tempo Pascal, cada família é convidada a desenvolver um projeto 
de missão. No espírito do terceiro capítulo da Exortação Apostólica a Alegria do 
Evangelho, as famílias são chamadas a anunciar aos outros a alegre mensagem 
da ressurreição de Jesus. A missão desenvolve-se em torno da construção de 
três cruzes floridas que cada família irá entregar a outras pessoas, fazendo o 
anúncio da alegria pascal e proporcionando um momento fraterno e de pre-
gação informal da Palavra de Deus. 
Assim, nas três primeiras semanas a seguir à Páscoa, cada família prepara uma 
Cruz florida para entregar a alguém no âmbito da sua família alargada (avós, 
primos, tios etc.). Preparam o momento da visita, ou indo a casa desses famili-
ares, ou convidando-os a ir a sua casa. Num breve momento de oração em que 
se pode ler um texto do Evangelho e falar da alegria da Páscoa, oferecem uma 
Cruz florida. 
Durante as restantes semanas da Páscoa até à Ascensão, cada família prepara 
outra Cruz florida para entregar a uma família da comunidade cristã. Pode es-
colher-se um momento comunitário para o fazer, talvez uma das celebrações de 
Domingo. Pode seguir-se o seguinte momento ritual:

Presidente – Irmãos caríssimos, neste tempo de Páscoa, Jesus ressuscitado en-
che a vida das nossas famílias de luz e de paz. A Cruz florida que trouxemos 
lembra-nos a vitória da vida sobre a morte, do amor sobre o ódio, da partilha 
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sobre o egoísmo. Em cada dia, no ritmo da vida familiar, somos convidados a 
viver abraçados à cruz de Jesus e a reconhecer os sinais do seu amor. O gesto 
de partilharmos a Cruz florida recorda-nos que enfrentamos juntos os desafios 
de testemunhar a alegria de viver em família anunciando o amor de Deus por 
todos.
 
O presidente abençoa as cruzes convidando as famílias a erguê-la. 

Oração de bênção 
Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, 
que sempre acompanhais o vosso povo nos seus caminhos.
Assisti benignamente estas famílias que erguem a Cruz florida
e fazei que, amando-se uns aos outros e dando testemunho da fé,
procurem sempre a vossa maior glória 
e se vão transformando em verdadeiras comunidades de vida e de amor, 
Por nosso Senhor. 
R. Amen.

O presidente convida cada uma das famílias a oferecer a sua cruz a outra família e a 
receber uma nova cruz florida. Entretanto, pode cantar-se um refrão apropriado. 

Na última semana do Tempo Pascal, desde a Ascensão ao Pentecostes, cada 
família é convidada a fazer uma outra cruz florida e a oferecê-la a alguém que 
não conhece o amor de Jesus ou que precise de redescobrir esse amor. Cada 
família pensa numa pessoa ou situação onde a cruz possa ser sinal de esper-
ança e de alegria. Escolhe um momento e local determinado a visitar (pobres/ 
necessitados/ doentes/ desanimados/ sem abrigo/ instituição etc.) e leva-lhe 
a Cruz florida, proporcionando um momento fraterno de partilha de vida e de 
anúncio do amor de Deus manifestado na Páscoa de Jesus e no dom do Espírito 
Santo. Se se optar por visitar uma instituição poderão participar várias famílias.

Páscoa: Anúncio – Família em oração
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Dia da Mãe

No primeiro domingo de Maio no início da celebração faz-se a seguinte admonição ou 
outra semelhante: 

Admonição inicial: Neste V Domingo da Páscoa celebramos com alegria a Eu-
caristia, louvando a Deus por todas as mães. As mães são uma bênção para a 
nossa vida e queremos dar graças por elas. Unidos a Deus que é fonte de amor e 
de paz, louvemos-lhe por todo a ternura que nos demonstra através das nossas 
mães.  

As crianças preparam mensagens dirigidas às mães que depois serão atadas a uma flor. 
No momento apropriado da celebração, talvez após a comunhão, distribui-se uma flor 
com a mensagem a todas as mães presentes. Pode cantar-se um cântico mariano, recor-
dando a maternidade de Maria, mãe de Jesus e nossa mãe. 

03 de Maio 
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