
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 “Tende o cuidado de não praticar as vossas boas ações à 
frente das pessoas para serdes vistos por elas. Se assim não 
for, não tendes recompensa da parte do vosso Pai que está 
nos céus. 2 Quando praticares a dádiva de esmolas, não 
mandes tocar trombetas à tua frente como fazem os hipócri-
tas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelas 
pessoas. Amém vos digo: têm [nisso] a sua recompensa. 3 Ao 
dares esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a 
direita, 4 para que fique a tua esmola em segredo. E o teu Pai, 
que vê no que está escondido, recompensar-te-á. (…) 6 Tu, 
quando rezares, vai para o teu quarto e, fechando a porta, ora 
ao teu Pai em segredo. E o teu Pai, que vê no que está escon-
dido, recompensar-te-á. (…) 17 Quando jejuares, perfuma a 
tua cabeça e lava o teu rosto, 18 para que não pareças às pes-
soas que jejuas, mas sim ao teu Pai que está no [lugar] 
escondido. E o teu Pai, que vê no que está escondido, recom-
pensar-te-á.

Começamos a Quaresma com o desejo de fazer o bem a 
todos sem sermos vistos por ninguém. Queremos conta-
giar o mundo com as nossas boas ações. Na Quaresma, as 
boas ações de muitas pessoas ajudam-nos a chegar à 
Páscoa e a viver felizes com Jesus ressuscitado.

PALAVRAS EM DESTAQUE…
Ser visto:  Os fariseus praticavam a religião para se mostra-
rem: “Olhai como reza bem! Olha, aquele faz jejum! Olha 
aquele deu uma esmola!

Recompensa: Ser aplaudido é uma pequena recompensa, 
que dura poucos instantes. A verdadeira recompensa é a que 
o Pai dos céus prevê para os que praticam o bem. Durará 
para sempre.

Sinagoga: Lugar (Casa) onde os judeus se encontram para 
estudar e rezar a Palavra de Deus.

Dar esmola: Dar gratuitamente coisas a quem está em 
necessidade, vítimas da pobreza, da guerra, da fome.

Rezar/Orar: É fazer silêncio em si. É pensar em Deus e nos 
outros. É falar com Deus.

Jejuar: É fazer esforços por amor a Deus e aos outros.

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.
• Palavras Cruzadas.

HORIZONTAIS
1. Esta recebe-se pelo bem que realizamos sem que tenhamos 
necessidade de fazer publicidade do que fizemos.
3. Todos aqueles que fazem um esforço para parecerem como 
bons sem o ser.
6. Coisa que não se deve dizer ou não deve do conhecimento de 
outrem, que deve permanecer escondido.
7. No texto do Evangelho esta divisão da casa significa recato, 
privacidade.
10. Falar com Deus.
12. Diz-se de uma pessoa que tem bondade (plural).
13. O nome dado por Jesus a Deus.



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 “Tende o cuidado de não praticar as vossas boas ações à 
frente das pessoas para serdes vistos por elas. Se assim não 
for, não tendes recompensa da parte do vosso Pai que está 
nos céus. 2 Quando praticares a dádiva de esmolas, não 
mandes tocar trombetas à tua frente como fazem os hipócri-
tas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelas 
pessoas. Amém vos digo: têm [nisso] a sua recompensa. 3 Ao 
dares esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a 
direita, 4 para que fique a tua esmola em segredo. E o teu Pai, 
que vê no que está escondido, recompensar-te-á. (…) 6 Tu, 
quando rezares, vai para o teu quarto e, fechando a porta, ora 
ao teu Pai em segredo. E o teu Pai, que vê no que está escon-
dido, recompensar-te-á. (…) 17 Quando jejuares, perfuma a 
tua cabeça e lava o teu rosto, 18 para que não pareças às pes-
soas que jejuas, mas sim ao teu Pai que está no [lugar] 
escondido. E o teu Pai, que vê no que está escondido, recom-
pensar-te-á.

Começamos a Quaresma com o desejo de fazer o bem a 
todos sem sermos vistos por ninguém. Queremos conta-
giar o mundo com as nossas boas ações. Na Quaresma, as 
boas ações de muitas pessoas ajudam-nos a chegar à 
Páscoa e a viver felizes com Jesus ressuscitado.

PALAVRAS EM DESTAQUE…
Ser visto:  Os fariseus praticavam a religião para se mostra-
rem: “Olhai como reza bem! Olha, aquele faz jejum! Olha 
aquele deu uma esmola!

Recompensa: Ser aplaudido é uma pequena recompensa, 
que dura poucos instantes. A verdadeira recompensa é a que 
o Pai dos céus prevê para os que praticam o bem. Durará 
para sempre.

Sinagoga: Lugar (Casa) onde os judeus se encontram para 
estudar e rezar a Palavra de Deus.

Dar esmola: Dar gratuitamente coisas a quem está em 
necessidade, vítimas da pobreza, da guerra, da fome.

Rezar/Orar: É fazer silêncio em si. É pensar em Deus e nos 
outros. É falar com Deus.

Jejuar: É fazer esforços por amor a Deus e aos outros.

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.
• Palavras Cruzadas.

HORIZONTAIS
1. Esta recebe-se pelo bem que realizamos sem que tenhamos 
necessidade de fazer publicidade do que fizemos.
3. Todos aqueles que fazem um esforço para parecerem como 
bons sem o ser.
6. Coisa que não se deve dizer ou não deve do conhecimento de 
outrem, que deve permanecer escondido.
7. No texto do Evangelho esta divisão da casa significa recato, 
privacidade.
10. Falar com Deus.
12. Diz-se de uma pessoa que tem bondade (plural).
13. O nome dado por Jesus a Deus.

PRESTA ATENÇÃO!
Hoje começa a Quaresma. 
Os paramentos que o 
sacerdote usa na Missa 
são roxos. Sabias que a 
Quaresma é um tempo 
importante para nos 
prepararmos para a 
Páscoa? Assim como 
quando temos uma festa 
importante a preparamos 
com cuidado, assim a 
Quaresma ajuda-nos a 
preparar bem a festa 
mais importante de todas: 
a Páscoa.

MUITO IMPORTANTE!
Esmola, Oração e Jejum:
• A verdadeira esmola vem 

do coração que ama. Não 
se dá esmola por vaidade.

• A verdadeira oração não 
dá espetáculo. Passa-se 
no segredo do coração.

• O verdadeiro jejum é 
privar-se de alguma coisa 
de que se gosta para 
partilhar com os outros a 
quem falta tudo.
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Diz-se que Deus Pai 
vê no segredo. Como ?



VERTICAIS
2. Os doze apóstolos que receberam e divulgaram a mensagem de 
Jesus.
4. Pequeno templo onde os judeus se encontram para estudar e 
rezar a Palavra de Deus.
5. São sinónimos desta palavra: fazer, realizar, efetuar.
8. Uma forma de partilha com os que mais precisam. Nas três gran-
des religiões monoteístas (Judaísmo, Cristianismo e Islamismo) 
está ligada com a oração e o jejum.
9. Reduzir a quantidade e o tipo daquilo que nos alimentamos 
diariamente para melhor entender todos aqueles que pouco ou 
nada têm para comer.
11. Estas podem ser feitas para recuperar os edifícios, mas no texto 
do Evangelho significam “as ações que realizamos”.
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