
Quarta-feira de Cinzas

Converte 
o teu coração
e vive no amor

Deus gosta de nós. Ponto final.

ESCUTA JESUS (Mateus 6, 1-6.16-18) 
Jesus explica como é preciso agir perante os outros.

1“Cuidado, não pratiquem as boas obras, só para serem 
admirados, porque se o fizerem, perderão a recompen-
sa que o vosso Pai que está nos céus vos dá. 3Quando 
fizerem um favor a alguém, façam-no em segredo. 
4Vosso Pai que conhece todos os segredos vos recom-
pensará. 6Quando orares, fecha-te em casa e ora 
secretamente ao teu Pai, e ele que conhece os teus 
segredos te dará a recompensa. 17Quando jejuarem, 
perfumem a cabeça e lavem o rosto, 18de modo que nin-
guém desconfie que não ingeriram alimentos, saben-
do-o apenas o vosso Pai que conhece todos os segre-
dos. Ele vos recompensará.”

PRESTA ATENCAO!
Começamos a Quaresma com 
o desejo de fazer o bem a 
todos sem sermos vistos por 
ninguém. Queremos contagiar 
o mundo com as nossas boas 
ações. Na Quaresma, as boas 
ações de muitas pessoas aju-
dam-nos a chegar à Páscoa e 
a viver felizes com Jesus res-
suscitado.

REZA A JESUS
Querido Jesus, hoje começamos a preparação para a 
Páscoa, por isso peço-te no segredo do meu coração: 
durante este tempo desejo dar-te alegria oferecendo-
-te tudo o que irei fazer em segredo. Desejo amar-te 
mais porque me amas como ninguém. Podes ajudar-
-me a amar os outros ensinando-me a ser mais amigo, 
a escutá-los e a confiar neles? Obrigado.

REALIZA…
• Prepara a tua renúncia quaresmal.
• Pinta o desenho e assinala a personagem que cor-

responde à atitude que Jesus nos pede. 
• Ordena as letras para formar as palavras e decobre 

a mensagem.
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