
Tempo comum

«Falta-te uma coisa: vai vender o que 
tens, dá o dinheiro aos pobres e terás 

um tesouro no Céu. Depois, vem e 
segue-Me». (Marcos 10)

«Se alguém quiser 
seguir-Me, renuncie a 
si mesmo, tome a sua 
cruz todos os dias e 
siga-Me. (lucas 9)

Jesus, tomando a palavra, 
disse-lhes: «Não são os que 
têm saúde que precisam de 

médico, mas sim os doentes. 
Eu não vim chamar os justos, 

vim chamar os pecadores, para 
que se arrependam». (Lucas 5)

«Podem os 
companheiros do esposo 
ficar de luto, enquanto o 

esposo estiver com 
eles? Dias virão em que 
o esposo lhes será tirado 

e nessa altura hão-de 
jejuar».

“Arrependei-vos e acreditai no 
Evangelho” (Marcos 1)

Naquele tempo, disse Jesus aos 
discípulos a seguinte parábola: «Poderá 
um cego guiar outro cego? Não cairão os 

dois nalguma cova? O discípulo não é 
superior ao mestre, mas todo o discípulo 
perfeito deverá ser como o seu mestre. 
Porque vês o argueiro que o teu irmão 

tem na vista e não reparas na trave que 
está na tua? Como podes dizer a teu 

irmão: ‘Irmão, deixa-me tirar o argueiro 
que tens na vista’, se tu não vês a trave 

que está na tua? Hipócrita, tira primeiro a 
trave da tua vista e então verás bem para 
tirar o argueiro da vista do teu irmão. (…)
O homem bom, do bom tesouro do seu 
coração tira o bem; e o homem mau, da 
sua maldade tira o mal; pois a boca fala 

do que transborda do coração». (Lucas 6)

DOMINGO VIII
27 de Fevereiro

«Em verdade vos digo: Todo aquele 
que tiver deixado casa, irmãos, irmãs, 
mãe, pai, filhos ou terras, por minha 
causa e por causa do Evangelho, 

receberá cem vezes mais, já neste 
mundo, em casas, irmãos, irmãs, 

mães, filhos e terras, juntamente com 
perseguições, e, no mundo futuro, a 

vida eterna. Muitos dos primeiros 
serão os últimos e muitos dos últimos 

serão os primeiros».(Marcos 10)

Segunda-feira
28 de Fevereiro

Terça-feira
1 de Março

Quinta-feira 
depois das Cinzas

3 de Março

Sexta-feira
depois das Cinzas

4 de Março

Sábado
depois das Cinzas

5 de Março

Semana VIII | Ano C
Paróquias de Algés e Cruz Quebrada

QUARTA-FEIRA 
DE CINZAS

2 de Março

A MINHA ORAÇÃO A JESUS

O MEU DESENHO PARA JESUS
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