
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 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». (Mateus 6)

Paróquias de Algés e Cruz Quebrada

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: «O Filho do 
homem tem de sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, 

pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas; tem de ser 
morto e ressuscitar ao terceiro dia». E, dirigindo-Se a todos, 

disse: «Se alguém quiser seguir-Me, renuncie a si mesmo, 
tome a sua cruz todos os dias e siga-Me. Pois quem quiser 
salvar a sua vida, tem de perdê-la; mas quem perder a vida 

por minha causa salvá-la-á. (Lucas 9)

Naquele tempo, os discípulos de João 
Baptista foram ter com Jesus e 

perguntaram-Lhe: «Por que motivo nós e 
os fariseus jejuamos e os teus discípulos 

não jejuam?» Jesus respondeu-lhes: 
«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». 
(Mateus 9)

Quarta-feira de Cinzas
17 de Fevereiro

Quinta-feira 
depois das Cinzas

18 de Fevereiro

Quaresma 2021
Sábado depois das 

Cinzas
20 de Fevereiro

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)

Sexta-feira depois das Cinzas
19 de Fevereiro
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