
A Trave e o Argueiro 

O Evangelho de hoje parece muito estranho: 

fala de uma trave e um argueiro no olho, mas 

isso é só “linguagem figurada”, ou seja, um 

exemplo que Jesus usou para que os discípulos 

percebessem o que Ele queria dizer. 

O que Jesus queria dizer é que cada um de nós 

deve estar preocupado em corrigir os defeitos 

que tem, e não em procurar defeitos nas outras 

pessoas. 

Se cada um se preocupar em ser melhor, todos 

seremos melhores, a vida de todos será mais 

feliz e o nosso mundo será melhor. 

Vejam o exemplo dos dois meninos aqui ao 

lado: o menino está a dizer que as pessoas não 

se preocupam com as outras mas, quando o 

amigo lhe foi falar sobre um problema que 

tinha, ele mandou-o calar não se preocupou com 

o problema do outro.

Vamos nós estar atentos aos nossos defeitos e 

ajudar quem precisa da nossa ajuda 



Leitura: 1 Cor 15, 45 - 49 

Leitura da Primeira Epístola do 

apóstolo São Paulo aos Coríntios

Irmãos: 

Quando este nosso corpo corruptível se tornar incorruptível e este nosso 

corpo mortal se tornar imortal, então se realizará a palavra da Escritura: 

«A morte foi absorvida na vitória. Ó morte, onde está a tua vitória? Ó 

morte, onde está o teu aguilhão?» 

O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a Lei. Mas dêmos 

graças a Deus, que nos dá a vitória por Nosso Senhor Jesus Cristo. 

Assim, caríssimos irmãos, permanecei firmes e inabaláveis, cada vez mais 

diligentes na obra do Senhor, sabendo que o vosso esforço não é inútil no 

Senhor 

Evangelho: Lc 6, 17. 27 -38 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Lucas 

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.

- Não há árvore boa que dê mau fruto, nem árvore má que dê bom fruto.

Cada árvore conhece-se pelo seu fruto: não se colhem figos dos

espinheiros, nem se apanham uvas das sarças.

- 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.



Como sabes, estamos no Carnaval. No Carnaval as pessoas divertem-se e 

brincam, porque a seguir vai começar um tempo mais sério, de preparação para a 

grande festa dos Cristãos, que é a Páscoa. Nas próximas semanas falaremos da 

Quaresma; hoje vamos falar do primeiro dia da Quaresma, a quarta-feira 

de cinzas. Lê o texto da “ATIVIDADE DA SEMANA” e preenche os espaços 

nas frases abaixo, com as palavras que faltam. 

A Quaresma começa sempre na _________________ depois do Carnaval. 

Chama-se Quarta-feira de ___________. Nesse dia é costume ir à __________. 

O Senhor Padre faz uma _________ com cinza na _________ das pessoas e diz: 

Arrependei-vos e _________________ no _____________, ou então: 

Lembra-te que és ______ e que em pó te hás-de __________. 

Isto serve pala lembrar às pessoas que, quando morrem, o __________ 

desaparece, e só a __________ fica para sempre junto de Deus, se foram boas 

em vida 

EVANGELHO    TESTA  QUARTA-FEIRA 

ALMA         CRUZ    ACREDITAI        PÓ 

 MISSA      CORPO  TORNAR      CINZAS 

NA PRÓXIMA QUARTA FEIRA COMEÇA A QUARESMA. CHAMA-SE QUARTA-FEIRA 

DE CINZAS PORQUE É COSTUME IR À MISSA, E O SENHOR PADRE FAZ UMA CRUZ 

NA TESTA DAS PESSOAS, COM CINZA, E DIZ: “ARREPENDEI-VOS E ACREDITAI NO 

EVANGELHO” OU ENTÃO “LEMBRA-TE QUE ÉS PÓ, E EM PÓ TE HÁS-DE TORNAR”. 

COM A CINZA, A IGREJA QUER QUE NOS LEMBREMOS QUE SÓ SOMOS 

IMPORTANTES SE FIZERMOS A VONTADE DE DEUS, E QUE A VIDA NA TERRA É SÓ 

UMA PREPARAÇÃO PARA A VIDA ETERNA, JUNTO DE DEUS. SEM DEUS, NÓS NÃO 

VALEMOS NADA, SOMOS COMO O PÓ E A CINZA. 

SE PUDERES, PEDE AOS TEUS PAIS PARA IR À MISSA, NESSE DIA. 

A QUARESMA É O TEMPO DE PREPARAÇÃO PARA A PÁSCOA. COMO É COSTUME, OS 

XAVIERINHOS VÃO AJUDAR-TE NESTA CAMINHADA. NESTA PRIMEIRA SEMANA, 

QUE COMEÇA NA QUARTA-FFEIRA DE CINZAS, VAMOS LEMBRAR-NOS 

ESPECIALMENTE DE REZAR TODOS OS DIAS. 



No domingo passado, dia 20 de Fevereiro, celebrámos o dia dos santos 

Francisco e Jacinta Marto, que foram duas das crianças a quem Nossa 

Senhora apareceu em Fátima. 

Os pastorinhos de Fátima eram três, os irmãos Francisco e Jacinta e a sua 

prima Lúcia. Francisco e Jacinta morreram há muitos anos, quando ainda 

eram crianças, por isso já passaram muitos anos (mais de 100 anos), e já 

passou tempo suficiente para que a igreja, cumpridas as necessárias 

condições, os considerasse santos. Isso aconteceu no dia 13 de Maio de 

2017, exatamente 100 anos depois da primeira aparição de Nossa Senhora. 

Lúcia viveu muitos anos e morreu já velhinha, com 98 anos, em 2005. 

Em Maio, perto do dia 13, os Xavierinhos vão contar-te a história de 

Nossa Senhora de Fátima e dos 3 pastorinhos, mas ficas já a saber que 

eles eram muito amigos de Jesus e Nossa Senhora, e rezavam muito para 

que houvesse paz no mundo e todas as pessoas fossem boas e amigas de 

Jesus. 

Vamos todos seguir o exemplo dos pastorinhos! 


