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I  HISTÓRIA DO DIA 
Lê e medita Mateus 6, 1-6.16-18

Naquele tempo, disse Jesus 
aos seus discípulos: «Tende 
cuidado em não praticar 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, quando 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 ecompensa. 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».

I  DICA
Seguimos os caminho “Da Cruz 
à Luz”

https://www.youtube.com/watch?v=z3735bVt0SE&feature=youtu.be
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I  VOZ POÉTICA

Peço-te, Senhor,
No segredo do meu coração,
durante esta Quaresma
desejaria dar-te alegria
apesar da pandemia, 
oferecendo-Te todo o bem
que irei fazer em segredo.

Desejaria amar-Te mais e mais
porque me amas como 
ninguém.
Peço com humildade e 
despojado:
ajuda-me a amar os outros
ensinando-me a servi-los,
a vê-los e a escutá-los
com um coração samaritano.

I CELEBRAÇÃO EM FAMÍLIA

Um celebração para fazer em 
casa e em família.

“Coração de Carne”

I  PESQUISA DA APP
Ver a apresentação da Carta 
Encíclica Fratelli Tutti, no 
Programa 70x7:

 I  PARA JOGAR
Depois de leres o evangelho 
podes testar o teu 
conhecimento e atenção: 

https://www.youtube.com/watch?v=xgYLzlgW0Sk&feature=youtu.be
https://wordwall.net/play/11076/005/734
https://www.diocese-braga.pt/media/contents/contents_Vnoeh8/RackMultipart20210213-6-14ie08x.pdf
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