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III Domingo da 

Quaresma 
Somos os primeiros a exigir ordem 

na sociedade, uma regra de vida 

onde os direitos humanos sejam 

respeitados. Numa sociedade onde 

cada um faz o que quer, o que lhe 

apetece ou ocorre de momento, não 

se pode viver em segurança e em 

paz. 

No entanto, quando o Senhor nos 

propõe uma regra de vida na qual 

podemos viver felizes, como irmãos, 

custa-nos a aceitá-la. 

Neste III Domingo da Quaresma, 

de novo o Senhor vem lembrar-nos a 

necessidade de guardarmos os Seus 

Mandamentos. Eles são a condição 

indispensável da nossa felicidade 

nesta vida e na futura. 

 
 

 

Introdução 

Da religião do Templo ao culto do 
coração. 

Quando se fala da necessidade de 

renúncia, autocontrolo e sacrifício, 

notam-se com frequência, no rosto 

das pessoas, expressões de 

surpresa, de admiração e por vezes 

até mesmo um sorriso irónico e um 

piscar de olho divertido. É uma 

experiência embaraçante; também 

Paulo a fez, em Cesareia. O 

procurador romano tinha ouvido com 

atenção o Apóstolo, mas quando este 

começou «a discorrer sobre a justiça, 

a continência e o julgamento futuro», 

interrompeu-o: «Por agora, podes ir. 

Chamar-te-ei na primeira oportuni-

dade» (Act 24, 25). 

Ora, num mundo onde o sucesso 

favorece os oportunistas, onde são 

admirados os que gozam a vida, se 

permitem todo o género de in-

temperanças e fazem da sua força a 

regra da justiça (Sb 2, 6-9), quem 

evoca certos valores e certas 

escolhas empenhadas, corre o risco 

de não ser entendido e de se tornar 

até impopular. 

No entanto, não é apenas por este 

motivo que hoje em dia a ética cristã 

é vista com desconfiança ou é 

ridicularizada. 

Há um erro que até mesmo os 

educadores, animados pelas me-

lhores intenções, muitas vezes 

cometem e que é este: expõem as 

obrigações morais antes de falarem 

de Deus e do seu amor, ou seja, 

antes de esclarecerem que Deus não 

é um antagonista da felicidade do ser 

humano, mas o Pai que quer que os 

seus filhos tenham a plenitude da 

vida. Ora, a falta desta abordagem 

teológica e pedagógica, duma forma 

oportuna e conveniente, é a primeira 

causa da rejeição da moral cristã. 

Depois há uma segunda causa: é 

a hipocrisia, ou seja, a prática 

religiosa irrepreensível, muito bonita, 

mas desligada do amor e da justiça; é 

o culto a Deus associado ao apego ao 

dinheiro e ao rancor para com o 

irmão; é o cumprimento de ritos 

exteriores para sossegar a 

consciência. Ora – sabemos – este 

comportamento vale menos do que 

nada, porque é negativo. 

Porque as ações litúrgicas só são 

autênticas quando celebram uma vida 

conforme ao Evangelho. As orações 

que agradam a Deus são as que são 

feitas «levantando ao céu as mãos 

puras, sem ira e sem discórdia». 

– A prática religiosa pura e sem 

mancha nunca está desligada do 

amor ao homem. 

  
 

 

 

Naqueles dias, Deus pronunciou 

todas estas palavras:  

«Eu sou o Senhor teu Deus, que te 

tirei da terra do Egipto,  

dessa casa da escravidão.  

Não terás outros deuses  

perante Mim.  

(Ex 20, 1-3) 
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Antífona de Entrada 

Salmo 24, 15-16 

 

Os meus olhos estão voltados para o 

Senhor,  

porque Ele livra os meus pés da 

armadilha.  

Olhai para mim, Senhor, e tende 

compaixão  

porque estou só e desamparado. 

  

Ou:   

Ez 36, 23-26 

 

Quando Eu manifestar em vós a 

minha santidade,  

hei de reunir-vos de todos os povos, 

derramarei sobre vós água pura  

e ficareis limpos de toda a iniquidade. 

Eu vos darei um espírito novo, diz o 

Senhor. 

 
 

 

Primeira Leitura 
Ex 20, 1-17 

 
 

MONIÇÃO: 
 

Com toda a solenidade, para que o 

Povo de Deus se apercebesse da 

majestade divina e da grandeza da sua 

vocação de Povo Escolhido, o Senhor 

entrega a Moisés o Decálogo, ou Dez 

Mandamentos. 

Esta Lei foi promulgada pelo Senhor 

de uma vez para sempre e é válida 

também para cada um de nós, de tal modo 

que, só cumprindo-a, fazemos a Sua 

Santíssima Vontade. 

 

LEITURA: 

 
 

 

Leitura do Livro do Êxodo 
 

1Naqueles dias, Deus 

pronunciou todas estas palavras:  
2«Eu sou o Senhor teu Deus, que 

te tirei da terra do Egipto, dessa 

casa da escravidão. 3Não terás 

outros deuses perante Mim. 4Não 

farás para ti qualquer imagem 

esculpida, nem figura do que 

existe lá no alto dos céus ou cá 

em baixo na terra ou nas águas 

debaixo da terra. 5Não adorarás 

outros deuses nem lhes prestarás 

culto. Eu, o Senhor teu Deus, sou 

um Deus cioso: castigo a ofensa 

dos pais nos filhos até à terceira e 

quarta geração daqueles que Me 

ofendem; 6mas uso de miseri-

córdia até à milésima geração 

para com aqueles que Me amam 

e guardam os meus manda-

mentos. 7Não invocarás em vão o 

nome do Senhor teu Deus, porque 

o Senhor não deixa sem castigo 

aquele que invoca o seu nome em 

vão. 8Lembrar-te-ás do dia de 

sábado, para o santificares. 
9Durante seis dias trabalharás e 

levarás a cabo todas as tuas 

tarefas. 10Mas o sétimo dia é o 

sábado do Senhor teu Deus. Não 

farás nenhum trabalho, nem tu, 

nem o teu filho, nem a tua filha, 

nem o teu servo nem a tua serva, 

nem os teus animais domésticos, 

nem o estrangeiro que vive na tua 

cidade. 11Porque em seis dias o 

Senhor fez o céu, a terra, o mar e 

tudo o que eles contêm; mas no 

sétimo dia descansou. Por isso, o 

Senhor abençoou e consagrou o 

dia de sábado. Honra pai e mãe, a 

fim de prolongares os teus dias na 

terra que o Senhor teu Deus te vai 

dar. 12Não matarás. 13Não come-

terás adultério. 14Não furtarás.  
15Não levantarás falso testemunho 

contra o teu próximo. 16Não 

cobiçarás a casa do teu próximo;  
17não desejarás a mulher do teu 

próximo, nem o seu servo nem a 

sua serva, o seu boi ou o seu 

jumento, nem coisa alguma que 

lhe pertença». 
 

Palavra do Senhor. 
 

 

 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 

 
 

Esta leitura, apesar de longa, deve ser 

lida muito devagar, para que a assembleia 

consiga entendê-la. 

O texto apresenta-nos o decálogo (ou 

as "Dez Palavras", os Dez Manda-

mentos”). Temos, pois, uma divisão natural 

do texto que deve aparecer com clareza 

na leitura.  

Assim, após a frase introdutória, o 

primeiro intervalo faz-se depois de "nem 

lhes prestarás culto"; o segundo, depois de 

"o seu nome em vão"; o terceiro, depois de 

"consagrou o dia de Sábado"; os outros 

(são mais sete), são evidentes, trata de os 

fazer também. 

Depois, há palavras que podem ser 

mais difíceis se pronunciar e que deves 

exercitar: pronunciou / esculpida / cioso / 

misericórdia / milésima / invocarás / 

Lembrar-te-ás / santificares / prolongares / 

adultério / furtarás / cobiçarás / desejarás / 

ou outras. 
 

  
 

COMENTÁRIO Á 1.ª LEITURA: 

 
A lei de Deus e os dez 

mandamentos podem parecer, aos 

mais distraídos, uma interminável lista 

de proibições que suscitam um 

sentido de rejeição instintivo, ou que 

até estimulam – como dizia Paulo – 

todo o género de desejos: «Eu não 

teria conhecido a cobiça se a Lei não 

dissesse: Não cobiçarás» (Rm 7, 7-8). 

Decálogo, não normas jurídicas 

Aproximemo-nos então do célebre 

texto que nos é proposto na leitura de 

hoje, começando por atribuir aos dez 

mandamentos o seu verdadeiro 

nome: decálogo, ou seja, dez 

palavras. Não são – e nunca será 

demais sublinhá-lo – normas jurídicas 

impostas por um déspota (um ditador) 

que não é obrigado a justificar as 

suas ordens; aliás não têm associada 

nenhuma sanção; há apenas, só uma 

promessa de bem para quem honra o 

pai e a mãe: «a fim de prolongares os 

teus dias na terra que o Senhor teu 

Deus te vai dar» (v. 12).  

Portanto, é incorreto apresentá-los 

como preceitos segundo os quais, um 

dia, cada pessoa será julgada e 

receberá um prémio ou sofrerá um 

castigo. Não, não haverá um Deus 

irado e ofendido, pronto a punir os 

transgressores. Não, não haverá um 

Deus assim. Quem não ouve o 

Senhor, não tem que temer castigos 

futuros, mas, pelo contrário, é 

chamado a dar-se conta que já hoje 

está a arruinar a sua própria vida e a 

dos outros. Porque é hoje, é agora, 

que Deus, como um pai atencioso, se 

dirige ao filho e lhe recomenda, preo- 
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cupado: «Ponho diante de ti a vida e 

a morte, a bênção e a maldição; 

escolhe a vida, para viveres, tu e a 

tua descendência» (Dt 30, 19).  

As dez palavras 

As “dez palavras” (o Decálogo) 

são referidas pela Bíblia em duas 

versões (Ex 20, 2-17; Dt 5, 6-21) e 

são introduzidas pela mesma fórmula: 

«Eu sou o Senhor teu Deus, que te 

tirei da terra do Egipto, dessa casa de 

escravidão» (v. 2). Ora cá está! Esta 

é a chave de leitura de todo o texto. 

Quer dizer, o decálogo não é um jugo 

duro e pesado, não é uma lista de 

ordens sem motivo, mas dez palavras 

de um pai que se preocupa com a 

vida dos seus filhos. 

Quem indica os comportamentos 

a seguir, para que possamos 

permanecer livres, é o mesmo Senhor 

que libertou o seu povo do Egipto e 

não tolera nenhuma forma de 

escravidão. 

Por isso, só depois de nos darmos 

conta da identidade do autor destas 

dez palavras, assim como do objetivo 

com que foram pronunciadas, é que 

estamos dispostos a responder a 

Deus, como fez Israel: «Tudo o que o 

Senhor disse, nós o faremos e 

obedeceremos» (Ex 24, 7). 

Nenhum códice (código) do antigo 

Médio Oriente tem uma introdução 

semelhante à do decálogo. O mais 

célebre, o de Hamurábi (rei da 

Babilónia 1793-1750 a.C.), é pre-

cedido por um longo prólogo 

(prefácio) onde o soberano começa 

por se apresentar como «o príncipe 

zelante, encarregado de manifestar a 

justiça, dirigir o povo e ensinar a reta 

via ao país», e depois dá disposições, 

fruto da sua perspicácia e sabedoria. 

Ora, nunca um rei de Israel se 

arrogou o direito de promulgar (de 

publicar) um códice, porque, em 

Israel, o caminho da vida só podia ser 

indicado por Deus e por mais 

ninguém. 

Também a linguagem utilizada 

pela legislação bíblica é original e 

está em sintonia com o versículo que 

introduz o decálogo, que diz: Eu sou o 

Senhor Deus… 

Já, por exemplo, nos códices do 

antigo Médio Oriente, os preceitos 

eram enunciados com uma fórmula 

genérica, impessoal: «Se alguém te 

fizer tal coisa... será sujeito à seguinte 

pena...» Ora, não é isto que acontece 

com as dez palavras. Elas são 

dirigidas diretamente pelo Senhor a 

cada um: «Tu farás, ou tu não farás 

isto e aquilo.» Aliás, o israelita 

piedoso, é sempre interpelado pelo 

seu Deus, e nunca reduz a sua 

fidelidade à observância estrita de 

normas, mas vive-a como uma 

resposta pessoal ao Senhor. 

O Decálogo 

O decálogo teve uma importância 

notável na vida de Israel. Constituía a 

síntese de toda a Tora (o livro da Lei), 

era lido solenemente durante a Festa 

das Tendas e era usado na liturgia 

quotidiana do templo. Ainda hoje todo 

o judeu o repete, duas vezes por dia, 

nas orações da manhã e da noite. 

Também na cerimónia do Bar misvá 

(ou Bar Mitzvah) ou seja, aquele que, 

tendo atingido os treze anos, se torna 

um adulto, proclama-o perante toda a 

assembleia reunida na sinagoga, 

como forma de declarar a sua decisão 

de permanecer fiel a toda a lei do seu 

povo. Daí a importância do Decálogo 

para os judeus.    

Aliás, o interesse pelo decálogo foi 

sempre tão grande que os sacerdotes 

do templo tinham restringido o seu 

uso a alguns momentos particu-

larmente solenes, enquanto que 

alguns rabis, para impedir que se 

difundisse a convicção de que apenas 

os «dez mandamentos» tinham sido 

dados por Deus, defendiam que, nas 

duas tábuas, entre uma letra e outra 

do decálogo, Deus tinha escrito todos 

os 613 preceitos.  

Como sabemos, foram os judeus 

que transformaram os Dez, em 613 

mandamentos. 

Jesus não valorizou muito  

Ora, perante a importância que 

sempre teve o decálogo na religião 

judaica, é de admirar que no Novo 

Testamento nunca seja citado 

explicitamente, e não tenha assumido 

um lugar específico na pregação de 

Jesus e da Igreja primitiva. Aliás, 

apenas Marcos refere que Jesus o 

citou, e fê-lo apenas uma só vez e de 

forma incompleta (Mc 10, 19). 

Portanto, se o seu valor nunca foi 

posto em discussão, foi porque não 

ocupou o centro da pregação moral 

do Mestre e, por isso mesmo, nunca 

foi identificado como sendo a vontade 

de Deus 

. Jesus reduz os Dez a dois   

Mandamentos 

Até porque Jesus resumiu toda a 

Tora, já não em dez palavras, mas, 

num primeiro momento, em duas: 

«Ama Deus e ama o teu próximo» (Mt 

22, 34-40) e depois, até, apenas 

numa: «Ama o irmão» (Jo 13, 34-35).  

Depois, em todo o resto do Novo 

Testamento, fala-se sempre de um só 

mandamento, como aliás recorda 

Paulo: «Quem ama o próximo cumpre 

plenamente a lei. De facto, os 

preceitos: não cometerás adultério, 

não matarás, não furtarás, não 

cobiçarás, bem como qualquer outro 

mandamento, estão resumidos numa 

só frase: Amarás o teu próximo como 

a ti mesmo» (Rm 13, 8-9). 

O preceito do amor é infinito 

É importante percebermos que, o 

preceito do amor, não é só a síntese 

de todos os mandamentos, mas muito 

mais do que isso. Quer dizer, abre 

horizontes e possibilidades infinitas. 

Ou seja: Nenhum dos «dez 

mandamentos» obriga a amar o 

inimigo, ou a perdoar sem limites e 

sem condições, ou a distribuir 

generosamente os próprios bens a 

quem tem necessidade, ou a 

sacrificar a vida pelo irmão, incluindo 

o inimigo. Nada disto é imposto pelos 

«dez mandamentos». Mas a lei do 

amor exige-o; exige a atenção 

constante ao irmão, a generosidade 

sem limites, ou, numa palavra, exige 

um coração grande como o do Pai 

que está nos Céus. 

Por isso, se o discípulo de Cristo é 

aquele que está disposto, como o 

Mestre, a doar a cada momento a 

própria vida, será que faz algum 

sentido lembrar-lhe que não deve 

matar, roubar, ou cometer 

adultério...? 

As dez palavras são sempre 

atuais, mesmo se indicam apenas os 

primeiros passos, os mais elemen-

tares e indispensáveis de quem quer 

seguir Jesus. Porém não esgotam 

toda a lei de Deus porque, como diz 

Paulo, «é no amor que está o pleno 

cumprimento da lei» (Rm 13, 10); no 

entanto, os dez mandamentos, o 

decálogo, as dez palavras, são úteis,  
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porque assinalam as fronteiras 

mínimas do amor. Quem se 

apercebesse de não ser fiel nem mes-

mo a estas dez palavras, deveria dar-

-se conta da sua condição dramática 

e admitir ter ultrapassado a última 

barreira que o separava das escolhas 

de morte. 

Renunciemos à morte, digamos 

“sim” à vida e vivamos o grande 

Mandamento do Amor, como Jesus 

nos ensinou.  

 
 

 

Salmo Responsorial 
Sl 18 (19), 8.9.10.11 (R. Jo 6, 68c) 

 

 

MONIÇÃO: 
 

Como resposta à interpelação que o 

Senhor nos faz na primeira Leitura, o 

Espírito Santo coloca em nossos lábios o 

salmo 18. 

É um cântico de aclamação da beleza 

da Lei de Deus e sugere-nos o propósito 

de a cumprir sempre com delicada 

fidelidade. 

 

REFRÃO: 
 

SENHOR, VÓS TENDES PALAVRAS DE 

VIDA ETERNA 

 

SALMO: 

 
A lei do Senhor é perfeita, 

ela reconforta a alma; 

as ordens do Senhor são firmes, 

dão sabedoria aos simples. 

 

Os preceitos do Senhor são retos 

e alegram o coração; 

os mandamentos do Senhor são 

claros 

e iluminam os olhos. 

 

O temor do Senhor é puro 

e permanece para sempre; 

os juízos do Senhor são verdadeiros, 

todos eles são retos. 

 

São mais preciosos que o ouro, 

o ouro mais fino; 

são mais doces que o mel, 

o puro mel dos favos. 

 
 

 

 

JORNAL DO LEITOR 

Segunda Leitura 
1 Cor 1, 22-25 

 

MONIÇÃO: 
 

São Paulo, na Primeira Carta aos fiéis 

da Igreja de Corinto proclama a verdade 

que Deus o mandou anunciar a todas as 

pessoas de boa vontade. 

«Nós pregamos Cristo crucificado, 

escândalo para os homens, mas sabedoria 

de Deus para os que são chamados» 

 

LEITURA: 

 

 

 

Leitura da Primeira Epístola do 

apóstolo São Paulo aos Coríntios 
 

Irmãos: 22Os judeus pedem 

milagres e os gregos procuram a 

sabedoria. 23Quanto a nós, prega-

mos Cristo crucificado, escândalo 

para os judeus e loucura para os 

gentios; 24mas para aqueles que 

são chamados, tanto judeus como 

gregos, Cristo é poder e 

sabedoria de Deus. 25Pois o que é 

loucura de Deus é mais sábio do 

que os homens e o que é 

fraqueza de Deus é mais forte do 

que os homens. 
 

Palavra do Senhor. 
 

 

 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 

 
 

Repara, Leitor, no paralelismo 

antitético (antagónico, oposto, contrário) e 

ressalte-se na proclamação (a orgulhosa 

divulgação deste pregão vitorioso) e esta 

leitura resultará fácil.  

Mais uma vez - nunca é demais insistir 

- atenção à palavra “pregamos” que deve 

ser pronunciada “prégamos” (anunciamos) 

e não pregamos (pregos) - continuamos a 

ouvir alguns Leitores a pronunciar mal. 

Exercita a leitura e lê devagar. 
 

 

 

COMENTÁRIO Á 2.ª LEITURA: 

 
Nestes quatro versículos temos, 

em síntese, a pregação de Paulo. Diz 

ele que Cristo crucificado, é o sinal do 

amor de Deus e, perante este amor, 

ninguém pode ficar indiferente; quer 

dizer, todos devem tomar posição. 

São duas as respostas negativas: 

a dos Judeus, para quem Cristo 

crucificado é um escândalo, e a dos 

Gregos, que o consideram uma 

loucura. 

Os judeus 

Ora, acontecia que, os Judeus, 

esperavam manifestações espetacu-

lares da potência de Deus, como aliás 

tinha acontecido durante o êxodo do 

Egipto; tinham a certeza que o mundo 

novo iria surgir de forma prodigiosa 

(v. 22). Mas Jesus, pelo contrário, 

desafiado a mostrar – descendo da 

cruz – que Deus estava do seu lado, 

aceitou a derrota. (…se és o Filho de 

Deus, desce daí abaixo, para que 

acreditemos…). Jesus preferiu a 

derrota, ao espetáculo. 

Os gregos 

Os sábios gregos não acreditavam 

nos milagres, confiavam apenas 

como os iluministas dos séculos XVII 

e XVIII, na racionalidade (v. 23). Ou 

seja, a morte de Jesus na cruz não 

correspondia a nenhuma lógica 

humana, e era, portanto, uma 

autêntica loucura.  

O nosso comportamento 

De facto, as duas atitudes são 

denunciadas por Paulo, exatamente 

porque podem também infiltrar-se nas 

comunidades dos discípulos. Isto é: 

Pode haver quem raciocine como os 

Judeus e considere a fé e a religião 

como meios para obter graças e 

milagres, ou para ser preservado (ser 

protegido) das desgraças que tocam 

(que acontecem) a outras pessoas. 

Ou não é verdade que há muitos 

cristãos que veneram os santos, mais 

como fazedores de prodígios do que 

propriamente como testemunhas 

daquele que deu a vida pelos irmãos?   

Mas há também cristãos, que se 

comportam como os Gregos: ou seja: 

pretendem provas racionais da fé e 

esquecem que, para quem julga 

segundo os critérios dos homens, a 

proposta de Cristo será sempre uma 

loucura. Sim, porque os critérios de 

Deus nunca são iguais aos nossos. 

E o nosso comportamento? Procu-

ramos milagres, sabedoria racional, 

ou procuramos viver o amor de Jesus 

Cristo? 
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Aclamação ao Evangelho 
Jo 3, 16 

 

 

MONIÇÃO: 
 

O Evangelho testemunha-nos o amor 

sem limites de Deus por cada um de nós e 

esta verdade enche-nos de alegria. 

Exteriorizemos esta alegria de filhos 

de Deus, aclamando O Evangelho que 

para nós vai ser proclamado. 

 

REFRÃO: 

 

Podem-se escolher um dos  

sete refrães 

  

1.  

Louvor e glória a Vós,  

Jesus Cristo, Senhor. 

2.  

Glória a Vós, Jesus Cristo,  

Sabedoria do Pai. 

3.  

Glória a Vós, Jesus Cristo,  

Palavra do Pai. 

4.  

Glória a Vós, Senhor,  

Filho do Deus vivo. 

5.  

Louvor a Vós, Jesus Cristo,  

Rei da eterna glória. 

6.  

Grandes e admiráveis  

são as vossas obras, Senhor. 

7.  

A salvação, a glória e o poder  

a Jesus Cristo, Nosso Senhor. 

 

 

ACLAMAÇÃO: 
 

Deus amou tanto o mundo 

que lhe deu o seu Filho Unigénito; 

quem acredita n’Ele tem a vida 

eterna. 

 
 

 

 
«Que sinal nos dás de que podes 

proceder deste modo?» Jesus 

respondeu-lhes: «Destruí este templo e 

em três dias o levantarei».  

Jesus, porém, falava do templo  

do seu corpo.  

 
(Jo 2, 18a-19.21) 

Evangelho 
Jo 2, 13 -25 

 

EVANGELHO: 

 

 

Evangelho de Nosso Senhor 

Jesus Cristo segundo São João 
 

13Estava próxima a Páscoa dos 

judeus e Jesus subiu a Jerusalém.  
14Encontrou no templo os vendedores 

de bois, de ovelhas e de pombas e os 

cambistas sentados às bancas. 15Fez 

então um chicote de cordas e 

expulsou-os a todos do templo, com 

as ovelhas e os bois; deitou por terra 

o dinheiro dos cambistas e derrubou-    

-lhes as mesas; 16e disse aos que 

vendiam pombas: «Tirai tudo isto 

daqui; não façais da casa de meu Pai 

casa de comércio». 17Os discípulos 

recordaram-se do que estava escrito: 

«Devora-me o zelo pela tua 

casa». 18Então os judeus tomaram a 

palavra e perguntaram-Lhe: «Que 

sinal nos dás de que podes proceder 

deste modo?» 19Jesus respondeu-       

-lhes: «Destruí este templo e em três 

dias o levantarei». 20Disseram os 

judeus: «Foram precisos quarenta e 

seis anos para se construir este 

templo e Tu vais levantá-lo em três 

dias?» 21Jesus, porém, falava do 

templo do seu corpo. 22Por isso, 

quando Ele ressuscitou dos mortos, 

os discípulos lembraram-se do que 

tinha dito e acreditaram na Escritura e 

nas palavras que Jesus dissera.  
24Enquanto Jesus permaneceu em 

Jerusalém pela festa da Páscoa, 

muitos, ao verem os milagres que 

fazia, acreditaram no seu nome. Mas 

Jesus não se fiava deles, porque os 

conhecia a todos 25e não precisava de 

que Lhe dessem informações sobre 

ninguém: Ele bem sabia o que há no 

homem. 
 

Palavra da Salvação.  

 

 

 

COMENTÁRIO AO EVANGELHO: 

 
A expulsão dos vendedores do 

templo é referida pelos quatro 

evangelistas, e isto demonstra a 

importância que eles atribuem a este 

facto. 

O motivo dos cambistas 

Acontecia que, no tempo da 

Páscoa, Jerusalém estava cheia de 

peregrinos, que vinham de todas as 

partes do mundo para celebrar a 

festa, oferecer sacrifícios e cumprir 

votos. Então, a cidade, que 

normalmente tinha cinquenta mil 

habitantes, podia atingir nesta 

ocasião, cento e cinquenta mil 

pessoas; por este motivo, todas as 

famílias eram envolvidas no 

acolhimento de algum hóspede. É 

que, muitos peregrinos, vinham   de   

países distantes, depois de terem 

poupado e feito sacrifícios e renún-

cias durante anos, de modo a 

poderem – talvez a única vez na vida 

– fazer «a santa viagem» (SI 84, 6). 

Então, durante os dias da festa, os 

peregrinos iam ao templo e rezavam, 

aconselhavam-se com os sacerdotes, 

ofereciam holocaustos ao Senhor, 

entregavam as suas generosas 

ofertas de moedas de cobre, 

curiosamente as únicas que podiam 

circular no lugar santo, porque as 

moedas de Roma tinham sido 

declaradas legalmente impuras, e, por 

isso, tinham que ser trocadas nas 

respetivas bancas dos cambistas. Eis, 

portanto, a razão da existência ali dos 

cambistas. 

Negócios muito prósperos 

Também para os comerciantes, o 

tempo da Páscoa era uma ocasião a 

não perder, porque, em poucas 

semanas, podiam acumular mais 

ganhos do que em todo o resto do 

ano. Apesar dos preços altos, os 

peregrinos enchiam as lojas desde as 

primeiras horas da manhã até ser 

noite avançada. Por isso, era difícil 

para os sacerdotes do templo, resistir 

à tentação de entrar neste esquema 

de negócios tão rentável; e, de facto, 

durante as três semanas que 

precediam a Páscoa, também eles 

abriam o seu mercado sob os pórticos 

do recinto sagrado. Tinham destinado 

o Pórtico Régio à venda dos 

cordeiros, dos bois e dos outros 

animais. Diz-se aliás que, para a ceia 

pascal, eram sacrificados qualquer 

coisa como 18 mil cordeiros! Depois, 

ao fundo da escadaria que, da parte 

sul-ocidental, levava ao templo, 

tinham sido preparados quatro vãos, 

destinados aos cambistas que, como 

comissão, retinham doze por cento  
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dos câmbios que efetuavam. É por 

isso evidente que, dentro e ao redor 

do lugar santo, o movimento era 

indescritível, com a vozearia dos 

mercadores, dos criadores de gado, 

dos curtidores de peles, dos guardas 

e dos peregrinos. Dá para imaginar a 

confusão por ali instalada. 

Responsáveis religiosos 

envolvidos nestes negócios 

Ora, quem beneficiava deste 

comércio, eram os aristocratas (os 

distintos senhores) de Jerusalém, 

pertencentes à seita dos saduceus. 

Normalmente os gestores eram os 

membros das famílias dos sumos 

sacerdotes Anás e Caifás, que há 

décadas mantinham o controlo do 

poder económico e religioso da 

capital (Jerusalém). 

Portanto – dá para percebermos – 

a casa de oração, tinha sido 

transformada, pelos seus próprios 

ministros, num lugar de mercado (de 

feira). 

É então, justamente por isso, o 

episódio dramático narrado no 

Evangelho que lemos hoje, deve ser 

inserido neste contexto. Acontece por 

ocasião de uma festa da Páscoa, em 

que Jesus, chegando ao templo, 

depara com este espetáculo indigno 

(v. 13-14). 

Jesus limpa aquela “sujidade” 

É verdade que as emoções que 

Jesus experimentou, não são 

referidas por nenhum dos evangelista, 

mas são, no entanto, fáceis de intuir 

(de imaginar), considerando a reação 

que teve, ou seja, não pronunciou 

uma única palavra, fez um chicote, 

servindo-se provavelmente das 

cordas com que prendiam os animais, 

e começou, com fúria, a expulsar a 

todos do Pórtico Régio, atirou pelos 

ares as cadeiras, o dinheiro e as 

gaiolas das pombas; depois, sem 

parar um momento, desceu pela 

escadaria e, apanhando de surpresa 

os cambistas, derrubou as mesas e 

atirou por terra as moedas ali 

amontoadas. E então sim, explicou 

porque fazia aquilo. 

Curiosamente, João é o único dos 

evangelistas a referir que, para além 

dos vendedores, foram também 

expulsas, as ovelhas e os bois (v.15). 

Consequência desta atitude  

de Jesus 

Ora, porquê este comportamento 

de Jesus? 

Ora bem: ninguém duvida que, 

este gesto de Jesus, esta sua atitude, 

decretou o fim da religião ligada à 

oferta de animais, e afirmou a recusa, 

da parte de Deus, dos sacrifícios 

cruentos (sanguinários), cuja incon-

sistência já tinha sido aliás, 

denunciada pelos profetas, quando 

denunciavam desta forma: «De que 

me serve a mim a multidão das 

vossas vítimas – diz o Senhor. – 

Estou farto de holocaustos de 

carneiros, de gordura de bezerros; 

não me agrada o sangue de vitelos, 

de cordeiros nem de bodes» (Is 1, 

11). Aliás, na prova máxima de amor 

que Jesus estava para dar, iria ser 

indicado o único sacrifício que agrada 

ao Pai, ou seja, aquele que João 

explica assim aos cristãos das suas 

comunidades: «Foi com isto que 

ficámos a conhecer o amor: Ele, 

(Jesus), deu a sua vida por nós; 

assim também nós devemos dar a 

vida pelos nossos irmãos (1 Jo 3, 16). 

Quer dizer, o gesto realizado por 

Jesus no templo é surpreendente. 

Realmente, daquele que se tinha 

apresentado como «manso e humilde 

de coração» (Mt 11, 29) ninguém 

esperaria uma reação semelhante. De 

certo modo, violenta, até. Então 

porque se comportou assim? Ora, a 

explicação está nas duas frases que 

Ele mesmo pronunciou. 

Religião e comércio são 

incompatíveis 

A primeira é: «Tirai tudo isto daqui 

e não façais da casa de meu Pai casa 

de comércio» (v. 16). Jesus referia-se 

a um oráculo do profeta Zacarias que, 

depois de ter anunciado o apare-

cimento de um mundo completamente 

renovado, no qual o Senhor seria o rei 

de toda a terra e o país seria 

transformado num jardim, concluía: 

«Naquele dia já não haverá mais 

comerciantes no templo do Senhor do 

universo» (Zc 14, 21). 

Depois, ao purificar (ao limpar) o 

templo dos mercadores, Jesus 

manifestou a sua condenação, severa 

e sem apelo, contra todo o tipo de 

associação entre religião e dinheiro, 

entre o culto ao Senhor e os 

interesses económicos. É que, do 

homem, Deus espera apenas amor, e 

o amor é gratuito, isto é, manifesta-se 

e alimenta-se somente através de 

dons generosos e desinteressados. 

Então, para evitar equívocos 

perigosos, Jesus recomendou aos 

discípulos o seguinte: «Recebeste de 

graça, dai de graça. Não possuais 

ouro, nem prata, nem cobre em 

vossos cintos; nem alforge para o 

caminho, nem duas túnicas, nem 

sandálias, nem cajado; pois o 

trabalhador merece o seu sustento» 

(Mt 10, 8-11). 

Jesus é o novo Templo 

Mas o ensinamento mais 

importante encontra-se na segunda 

frase: «Destruí este templo e em três 

dias o levantarei» (v. 19). Já não se 

referia ao comércio e aos tráficos 

indignos que aconteciam naquele 

santuário, mas à inauguração de um 

novo templo; anunciava o início de 

um novo culto. Aliás é esclarecedor o 

comentário do evangelista que lemos: 

«Jesus falava do templo do seu 

corpo» (v. 21). 

É que os Judeus estavam 

convencidos de que Deus morava no 

santuário de Jerusalém, onde 

acorriam para lhe oferecer sacrifícios. 

Mas Jesus declarou claramente com 

este seu gesto, que esta religião tinha 

cumprido já a sua função. Acabava ali 

mesmo. 

Aliás, mais tarde, quando Jesus 

expira na Cruz, toda aquela cena 

dramática do rasgar do véu do templo 

(Mt 27, 51) irá precisamente marcar o 

fim de todos os espaços sagrados, de 

todos os lugares reservados ao 

encontro com Deus; será – digamos –

a declaração solene do fim da 

separação, entre o sagrado e o 

profano. Quer dizer, onde quer que se 

encontre, quem está em comunhão 

com Cristo, está unido a Deus e pode 

adorar o Pai. Adorá-lo em qualquer 

local, que não necessariamente no 

Templo (de Jerusalém ou outro).  

É que aquele gesto de Jesus – ao 

sacudir os vendilhões no Templo – 

não equivale a uma simples correção 

de abusos, mas é o anúncio do 

desaparecimento do templo, consi-

derado uma garantia da presença de 

Deus e da salvação. Porque, a partir 

de agora, o encontro do homem com 

Deus, já não irá acontecer num lugar 

particular, mas num novo templo, que 

é o corpo de Cristo ressuscitado.  
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Aliás recordamo-nos da samari-

tana, que lhe perguntava em que 

lugar se deveria adorar o Senhor, ao 

que Jesus respondeu: «Mulher, 

acredita em mim: chegou a hora em 

que, nem neste monte, nem em 

Jerusalém, haveis de adorar o Pai. Os 

verdadeiros adoradores hão de 

adorar o Pai em espírito e verdade, 

pois são assim os adoradores que o 

Pai pretende» (Jo 4, 21-24). 

Em que consiste o novo culto 

Alguns textos do Novo 

Testamento dizem em que consiste o 

novo culto introduzido por Jesus. Por 

exemplo, escrevendo aos Romanos, 

Paulo recomenda: «Exorto-vos, 

irmãos, pela misericórdia de Deus, a 

que ofereçais os vossos corpos como 

sacrifício vivo, santo, agradável a 

Deus. Seja este o vosso verdadeiro 

culto, o espiritual» (Rm 12, 1). E o 

autor da Carta aos Hebreus diz: «Não 

vos esqueçais de fazer o bem e de 

repartir com os outros, pois são esses 

os sacrifícios que agradam a Deus» 

(Hb 13, 16). Tiago concretiza ainda o 

conteúdo do novo culto: «A religião 

pura e sem mácula diante daquele 

que é Deus e Pai é esta: visitar os 

órfãos e as viúvas nas suas 

tribulações e não se deixar 

contaminar pelo mundo» (Tg 1, 27). 

Ora, como dá para perceber, estes 

sacrifícios que o cristão é chamado a 

oferecer, não têm lugar num ambiente 

sagrado (no Templo) nem são feitos 

mediante ritos (liturgias), mas na 

própria vida. Exatamente: no terreno 

da própria vida, junto daqueles que 

precisam de nós.   

Agora somos pedras do novo 

Santuário 

A construção do novo templo foi 

iniciada – como repete duas vezes o 

Evangelho de hoje – passados três 

dias (v. 20), ou seja, no dia de 

Páscoa. Assim, ao ressuscitar dos 

mortos o próprio Filho, o Pai pôs a 

pedra angular do novo santuário. 

Pedro exorta os recém-batizados das 

suas comunidades a unirem-se a 

Cristo, «pedra viva, rejeitada pelos 

homens, mas escolhida e preciosa 

aos olhos de Deus» e explica: 

Também vós – como pedras vivas –

entrais na construção de um edifício 

espiritual, para oferecer sacrifícios 

espirituais agradáveis a Deus» (1 Pd 

2, 4-5). 

Tudo começa e termina  

no Amor 

Então, agora, é claro: o único 

sacrifício agradável a Deus é o dom 

da vida, são as obras de amor, é o 

serviço generoso prestado ao outro, 

sobretudo ao mais pobre, ao doente, 

ao marginalizado, ao que tem fome, 

ao que está nu, ao que nada tem. Por 

isso, quem se inclina perante o irmão 

para o servir, realiza um gesto 

sacerdotal, ou seja: unido a Cristo, 

templo de Deus, faz subir ao Céu o 

perfume suave de uma oferta pura e 

santa.  

Que sentido têm, então, as nossas 

liturgias, os sacramentos, os cânticos, 

as procissões, as peregrinações, as 

orações comunitárias, as práticas 

devocionais? 

Só o Amor ao irmão, vencerá. 

L e i t o r 

Como acabámos de ler, não mais 

os sacrifícios de sangue, nem de 

carnes gordas. Isso caducou com a 

limpeza que Jesus fez no Templo. 

A verdadeira fé consiste em 

aceitar tornar-se, juntamente com 

Jesus, pedras vivas do novo templo; 

consiste em imolar a própria vida 

pelos irmãos. 

É assim que já fazemos? 

 
 

 

Oração Universal 

 

 

1  

Pela santa Igreja, pelo Papa 

Francisco e pelos bispos, 

para que falem de Cristo, o salvador 

crucificado, 

e anunciem a redenção que vem da 

Cruz, 

oremos, irmãos. 

 

2  

Pelos servidores da paz e da justiça, 

para que sejam honestos, imparciais 

e verdadeiros 

e trabalhem pelo bem dos cidadãos, 

oremos, irmãos. 

 

 

3  

Pelos cristãos de todo o mundo e 

pelos judeus, 

para que adorem de coração sincero 

ao Deus único 

e façam dos mandamentos a sua lei, 

oremos, irmãos. 

 

4  

Por todos os homens que vivem 

sobre a terra, 

para que não matem, não roubem e 

não mintam, 

honrem os pais, amem o próximo e 

sejam justos, 

oremos, irmãos. 

 

5  

Por todos nós e pela nossa 

comunidade paroquial, 

para que a atitude que Jesus tomou 

no templo, 

nos ensine que a casa de Deus é 

casa de oração, 

oremos, irmãos.  
 

  
 

 

Antífona da Comunhão 
 

Salmo 83, 4-5 

 

As aves do céu encontram abrigo 

e as andorinhas um ninho para os 

seus filhos, junto dos vossos altares, 

Senhor dos Exércitos, meu Rei e meu 

Deus. Felizes os que moram em 

vossa casa e a toda a hora cantam os 

vossos louvores. 

 
 

 

Monição da Comunhão 

 
Na alimentação da vida natural é o 

alimento que se transforma em nós; 

quando alimentamos a vida sobre-

natural da graça, com o Corpo e 

Sangue de Cristo, somos nós que nos 

transformamos n’Ele. 

Quem se alimenta com a 

Santíssima Eucaristia, segundo a 

promessa do Senhor, viverá para 

sempre, isto é, tem prometida uma 

eternidade feliz. 

Procuremos comungar com as 

condições que Jesus nos indicou: em 

graça, com fé, amor e reverência. 
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Os Mandamentos da 

Lei de Deus 
Proclamação da liberdade 

pessoal 
 

 «Naqueles dias, Deus pronunciou 

todas estas palavras: «Eu sou o 

senhor teu Deus, que te tirei da terra 

do Egipto, dessa casa da 

escravidão.» 

O “decálogo” abarca os dois 

parâmetros fundamentais da existen-

cia humana: a relação do homem com 

Deus e a relação que cada homem 

estabelece com o seu próximo. 

Na verdade, não somos seres 

isolados, mas membros de uma 

família que se iniciou na terra e vai 

continuar para sempre no Paraíso. A 

vida presente deve ser uma 

preparação para a vida eterna. 

Os Mandamentos não são um 

estorvo à nossa vida, mas um 

guião que nos ajuda a viver felizes 

O Inimigo do homem tenta 

convencer-nos de que os manda-

mentos da Lei de Deus são peias 

(são obstáculos) que limitam a nossa 

liberdade pessoal e a felicidade a que 

aspiramos. Com uma natureza 

decaída pelo pecado, somos continu-

amente solicitados a ver em cada 

preceito mais uma limitação que nos 

incomoda, nos tolhe e nos impede de 

ser felizes. 

Para mais, temos dentro de nós 

cúmplices do Inimigo que são as 

paixões desordenadas pelo pecado 

original: a sensualidade, a gula; o 

apego aos bens que tende a tornar-     

-nos escravos deles; e o exagerado 

culto do nosso eu, pela soberba. 

Vemo-nos maiores e melhores do que 

somos, na realidade. 

Ser livre é escolher o melhor. 

Quando escolhemos a vontade de 

Deus, é-nos pedido um ato de 

confiança nela, pela fidelidade, a 

inteira submissão ao querer do nosso 

Deus, mas recebemos, como 

recompensa, uma grande paz e 

alegria, pela liberdade conquistada. 

Transgredi-los, é uma arma 
perigosa que o Demónio usa 

contra nós 

Pelo contrário, aquele que cede à 

tentação de os transgredir acaba por 

ficar tolhido progressivamente na sua 

liberdade pessoal. Basta-nos pensar 

em alguém que se entregou à 

sensualidade ou à gula, se trans-

formou em escravo dos bens 

materiais, ou ao apoderamento 

indevido dos bens alheios, ou ainda 

ao culto desorbitado (exagerado) de 

si próprio.  

Os santos, pela sua fidelidade ao 

querer de Deus, são as pessoas mais 

felizes e livres que encontramos no 

nosso caminho. 

A troca dos sinais de felicidade, 

levando-nos a procurá-la onde não a 

podemos encontrar, é uma arma 

perigosa que o Demónio usa contra 

nós. 
 

 

 

 

  

Os Mandamentos da 

Lei de Deus 
Adorar e amar um só Deus 

 

«Não terás outros deuses perante 

Mim. Não farás para ti qualquer 

imagem esculpida, nem figura do que 

já existe lá no alto dos céus ou cá em 

baixo na terra ou nas águas debaixo 

da terra. Não adorarás outros deuses 

nem lhes prestarás culto.» 

Em que lugar colocamos Deus? 

Se nos perguntarem se amamos a 

Deus sobre todas as coisas, é 

possível que respondamos pronta-

mente que sim. Na prática, porém, 

quando se trata de escolher entre 

Deus e o prazer, ou mais algum 

dinheiro pouco limpo, ou ainda uma 

afirmação pessoal de orgulho, Deus 

passa imediatamente para segundo 

lugar. 

Os deuses que adoramos 

Na vida de todos os dias somos, 

com frequência, atraídos, seduzidos 

por outros “deuses” – o dinheiro, o 

poder, os afetos humanos, a realiza-

ção profissional, o reconhecimento 

social, os interesses egoístas, as 

ideologias, os valores da moda – que 

se tornam o objetivo supremo, no 

valor último que condiciona os nossos 

comportamentos, as nossas atitudes 

e as nossas escolhas. 

Com frequência, prescindimos de 

Deus e instalamo-nos num esquema 

de orgulho e de autossuficiência que 

coloca Deus e as suas propostas fora 

da nossa vida. 

Só a Palavra de Deus  
(os Mandamentos)  

nos pode conduzir seguros 

A Palavra de Deus garante-nos: 

esse não é um caminho que nos 

conduza em direção à vida definitiva e 

à liberdade plena. Neste tempo de 

Quaresma, somos convidados a 

voltarmo-nos para Deus e a 

redescobrirmos o seu papel funda-

mental na nossa existência… Quais 

são os “deuses” que nos seduzem 

mais e que condicionam a nossa vida, 

as nossas tomadas de posição, as 

nossas opções? Que espaço é que 

reservamos, na nossa vida, para o 

verdadeiro Deus? 

Todas as vezes que não 

colocamos deus em primeiro lugar, 

reagindo com Fortaleza às muitas 

tentações, deixamos de ser livres e 

tornamo-nos escravos das outras 

pessoas, do dinheiro ou da 

subserviência. Somente quem dá ao 

Senhor o primeiro lugar na sua vida é 

verdadeiramente livre. 

Em cada tentação, o demónio 

promete-nos a liberdade e a felici-

dade, mas logo nos torna escravos e 

infelizes. 

Colocar Deus em primeiro lugar – 

adorá-l’O sobre todas as coisas 

criadas – é resistir à tentação do 

Inimigo que nos repete a tentação de 

Jesus no Monte da Quarentena: 

«Tudo isto te darei se, prostrado, me 

adorares.» Esta adoração concretiza-   

-se em ir contra a Sua vontade. 

  
 

 

Os Mandamentos da 

Lei de Deus 
Viver como irmãos dos 

outros 
 

 «Honra pai e mãe, a fim de 

prolongares os teus dias na terra que 

o Senhor teu Deus te vai dar. Não 

matarás. Não cometerás adultério. 

Não furtarás. Não levantarás falso 

testemunho contra o teu próximo. Não  
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cobiçarás a casa do teu próximo; não 

desejarás a mulher do teu 

próximo [...].» 

Caminhamos nesta vida da terra 

para uma eterna comunhão na 

eternidade: com a Santíssima Trinda-

de, com Nossa Senhora, os Anjos e 

todos os bem-aventurados. 

Deus quer que nos exercitemos 

nesta vida de comunhão já na terra, 

eliminando tudo o que nos pode 

separar das outras pessoas 

chamadas, como nós, à felicidade 

eterna. 

Para que vejamos com clareza 

como realizar este desejo do Senhor, 

Ele dá-nos uma série de indicações 

concretas: começamos pelo amor, 

reverência e obediência dos pais e 

outros legítimos superiores; respeito 

pela vida natural e sobrenatural 

própria e dos outros; castidade nos 

pensamentos, palavras e obras; 

veracidade (verdade, coerência) nas 

palavras e atitudes; e respeito pela 

fama e honra dos nossos irmãos. 

Antes de tudo, temos de apear do 

seu pedestal alguns mitos que nos 

enganam. 

Todo o pecado prejudica 

alguém 

Todo o pecado prejudica as outras 

pessoas, mesmo quando se trata de 

um só pensamento ou desejo 

malévolo consentido, porque fazemos 

parte de um Corpo – o Corpo Místico 

de Cristo – e quando ferimos um 

membro do corpo – neste caso, nós, 

pelo pecado, ferimos todo o corpo.  

Não basta não fazer o mal 

Não nos podemos contentar em 

não fazer mal aos outros, porque não 

estamos na terra apenas para não 

fazer mal, mas para exercitar amor, 

comunhão, a todas as pessoas sem 

excluir ninguém, pois assim 

viveremos para sempre no Céu. Não 

podemos imaginarmo-nos junto dos 

outros, com um muro de gelo a 

separar-nos deles. 

O amor tece-se de pequeninos 

atos de amizade 

O amor aos irmãos tece-se de 

muitos pequeninos atos de amizade, 

de doação, e exercício de virtudes 

humanas. 

Parecendo o mandamento mais 

fácil o amor ao próximo, ele é, na 

realidade, muito difícil, porque choca 

com a nossa sensibilidade. E, no 

entanto, ele é a prova dos nove no 

nosso amor a Deus: «Como podes 

dizer que amas a Deus a Quem não 

vês, se não amas o próximo a quem 

vês?» 
 

 

 

 

Necessidade de uma 

purificação constante 
Quaresma, tempo de 

renovação interior 
 

«Estava próxima a Páscoa dos 

judeus e Jesus subiu a Jerusalém. 

Encontrou no templo os vendedores 

de bois, de ovelhas e de pombas e os 

cambistas sentados às bancas.» 

Que renovar na nossa vida? 

Começamos um programa de vida 

com entusiasmo, mas aos poucos, 

vamos esmorecendo, precisamente 

porque a nossa força era o 

entusiasmo emotivo, e não a 

convicção profunda que brota da fé e 

do amor. 

Somos como uma bola que sai 

das nossas mãos com grande 

velocidade, mas abranda, a pouco e 

pouco, à velocidade inicial. 

Precisamos, por isso mesmo, de 

recomeçar constantemente. 

Renovar é tornar novo, é 

recuperar a vitalidade inicial. Então, 

que renovar na nossa vida? 

Vida de oração 

 Entra facilmente na nossa oração 

a rotina que lhe tira a vida e a esvazia 

de qualquer sentido. Precisamos de 

recomeçar constantemente a rezar, 

procurando estar atentos e esfor-

çando-nos para que o nosso coração 

fale, de facto, com Deus.  

Vida de trabalho 

Santificar o trabalho, fazendo-o 

com perfeição; santificarmo-nos no 

trabalho, esforçando-nos por fazê-lo 

com o coração em Deus – sem 

preguiça, revolta ou desleixo e, 

sobretudo, fazendo o que Deus quer 

e não o que nos apetece; e santificar 

os outros com o trabalho, fomentando 

a amizade pessoal e procurando fazer 

do ambiente em que trabalhamos um 

lugar onde os outros se sentem 

alegres, realizados, de tal modo que 

se sintam aliviados do peso da fadiga. 

Cuidados com os outros 

Temos uma inclinação forte para 

nos fecharmos no nosso mundo 

egoísta e pensarmos e cuidarmos 

apenas de nós. Deste modo somos 

capazes de criar à nossa volta um 

ambiente frio onde todos se sentem 

mal. 

Devemos contrariar esta inclina-

ção doentia, mantendo com os outros 

uma ligação e atenção permanentes.  

Quando falamos dos outros, 

entendemos em primeiro lugar a 

família – e dentro desta, o marido ou 

esposa e logo os filhos, ampliando, 

depois o arco de amizade. Estar nos 

“amores” dos outros, sacrificar os 

nossos gostos para que se sintam 

felizes, deixar de pensar em nós para 

viver os problemas dos outros, nem 

sempre é fácil, porque somos 

egoístas. 

 
 

 

 

Necessidade de uma 

purificação constante 
Purificação dolorosa 

 

«Fez então um chicote de cordas 

e expulsou-os a todos do templo, com 

as ovelhas e os bois; deitou por terra 

o dinheiro dos cambistas e derrubou-     

-lhes as mesas; e disse aos que 

vendiam pombas: “Tirai tudo isto 

daqui; não façais da casa de meu Pai 

casa de comércio”.» 

O chicote: era um símbolo, 

não era uma arma 

O chicote de cordas que Jesus 

usou é mais um símbolo do que um 

instrumento de punição. Tudo isto se 

insere num gesto de purificação do 

espaço sagrado. 

O cuidado com o templo 

Fala-nos do cuidado que devemos 

ter em não deixar que se degrade 

todo o ambiente dos nossos templos. 

Os paramentos, os vasos 

sagrados, as toalhas e demais 

objetos em uso no espaço sagrado 

devem ser permanente vigiados para 

que mantenham o mínimo de 

dignidade. 
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Além do princípio “para o culto 

gasta-se o que se deve”, e, ainda, 

“que se deva o que se gasta”, 

devemos ter o cuidado de escolher 

para o culto coisas com o mínimo de 

qualidade e fazer um esforço para as 

manter com o mínimo de dignidade. 

O ambiente sagrado 

 Quantas coisa precisamos de 

rever nos nossos espaços de culto e 

celebrações, desde o silêncio, quando 

está indicado, aos cânticos 

selecionados, ao modo de fazer as 

leituras! E ainda podemos alongar 

esta vigilância ao nosso passo 

cadenciado quando nos dirigimos ao 

presbitério para fazer uma leitura, 

cantar um salmo ou acolitar. 

Ajudam a recriar este ambiente o 

calor dos nossos cânticos e respostas 

previstas na liturgia, o modo recolhido 

com que avançamos para o lugar da 

sagrada comunhão ou a generosi-

dade com que participamos no 

ofertório da Missa.  

O templo do corpo 

 Jesus aproveita esta ocasião para 

nos falar do templo do seu corpo. 

«Jesus respondeu-lhes: “Destruí este 

templo e em três dias o levantarei”. 

Disseram os judeus: “Foram precisos 

quarenta e seis anos para se construir 

este templo e Tu vais levantá-lo em 

três dias?” Jesus, porém, falava do 

templo do seu corpo. Por isso, 

quando Ele ressuscitou dos mortos, 

os discípulos lembraram-se do que 

tinha dito e acreditaram na Escritura e 

nas palavras que Jesus dissera.» 

Jesus é o verdadeiro templo do 

Pai. Pelo Batismo, que nos tornou 

membros do Seu Corpo, somos 

também templos da Santíssima 

Trindade. Esta verdade pede-nos um 

respeito imenso por cada pessoa, a 

começar por nós próprios. 

Este respeito manifesta-se no 

modo como nos vestimos, procurando 

a elegância possível, dentro das 

nossas condições sociais e 

económicas. Projeta-se também em 

todas as pessoas com as quais 

tratamos no dia a dia. 

A verdadeira destruição deste 

templo dá-se pelo pecado mortal. 

Cristo pode reconstituí-lo se nos 

aproximarmos d’Ele, no Sacramento 

da Reconciliação, com arrependi-

mento e desejos de emenda de vida. 

Tudo isto exige de nós vigilância e 

sacrifício. Pede-o o Senhor a quem se 

dirige o nosso culto e as pessoas que 

nele tomam parte, ajudando-as a 

crescer na fé. 

 
 

 

 

Necessidade de uma 

purificação constante 
Testemunhas de milagres 

 

«Enquanto Jesus permaneceu em 

Jerusalém pela festa da Páscoa, 

muitos, ao verem os milagres que 

fazia, acreditaram no seu nome.» 

Maravilhas de Deus 

Jesus realizou muitos milagres na 

Sua vida Pública. Deles nos dão 

conta os quatro evangelistas. 

Se tivermos os nossos olhos 

iluminados pela fé, contemplaremos 

também muitas maravilhas que o 

mesmo Senhor opera na Sua Igreja. 

O milagre da caridade 

O milagre da caridade feita 

partilha. Esta crise económica que 

deixou muitos numa situação critica 

despertou nas pessoas o sentido da 

solidariedade, como consequência de 

constituirmos todos uma só família 

dos filhos de Deus. 

Este milagre da caridade brilha 

ainda mais quando as pessoas dão 

em segredo, para não humilhar quem 

recebe, cumprindo docilmente a 

recomendação de Jesus de que não 

saiba a mão esquerda o que faz a 

direita. 

Recolhem-se cuidadosamente 

sobras e refeições que logo se colo-

cam ao serviço de quem as recebe. 

O milagre do amor 

Estamos tão habituados a ele, que 

já não desperta a nossa atenção. 

O amor inesgotável dos pais aos 

filhos que os leva a encontrar sempre 

que dar; dos esposos que se tratam 

amorosamente na saúde e na 

doença, enchendo de luz o 

tratamento prolongado de um cônjuge 

dependente; o serviço anónimo 

prestado por quem não está 

diretamente obrigado, sem esperar 

qualquer recompensa. 

Levantando ainda mais os olhos, 

contemplamos tantos heróis anóni-

mos que em países de missão 

enfrentam as maiores carências e 

dificuldades só por amor de Deus; a 

dedicação generosa de tantos 

homens e mulheres que tornam 

presente a caridade em tantas 

instituições nascidas para socorrer os 

mais débeis. 

O milagre da Eucaristia 

 A celebração de cada Domingo 

torna presente e atualiza diante dos 

nossos olhos o Sacrifício de Jesus no 

calvário antecipado misteriosamente 

na noite de Quinta-Feira Santa. 

A Igreja oferece-nos esta mara-

vilhosa possibilidade de oferecermos 

e nos oferecermos em união com a 

Vítima do calvário toda a nossa vida. 

Como poderíamos estar ausentes de 

tão maravilhoso acontecimento da 

nossa fé? 

Com Maria Santíssima, e guiados 

por Ela, participemos sempre, na 

Missa Dominical. 

 
 

 

 

Fala o Santo Padre 
  

«Temos aqui o primeiro anúncio da 

morte e ressurreição de Cristo:  

o seu corpo, destruído na cruz  

pela violência do pecado, 

tornar-se-á na Ressurreição  

o lugar do encontro universal  

entre Deus e os homens.» 

  

O Evangelho de hoje (Jo 2, 13-25) 

apresenta-nos o episódio da expulsão 

dos vendedores do templo, Jesus 

«fez um chicote com cordões e 

afastou todos para fora do templo, 

com as ovelhas e os bois» (v. 15), o 

dinheiro, tudo. Este gesto suscitou 

grande impressão nas pessoas e nos 

discípulos. Claramente pareceu um 

gesto profético, a ponto que alguns 

dos presentes perguntaram a Jesus: 

«Que sinal nos dás para fazer estas 

coisas?» (v. 18), quem és tu para 

fazer estas coisas? Dá-nos um sinal 

de que tens autoridade para as fazer. 

Procuravam um sinal divino, prodi-

gioso que acreditasse Jesus como 

enviado de Deus. E Ele respondeu: 

«Destruí este templo e eu em três 

dias levantá-lo-ei» (v. 19). Respon- 
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deram-lhe: «Este templo foi 

construído em quarenta e seis anos e 

tu em três dias fá-lo-ás ressurgir?» (v. 

20). Não tinham entendido que o 

Senhor se referia ao templo vivo do 

seu corpo, que teria sido destruído na 

morte de cruz, mas teria ressuscitado 

ao terceiro dia. Por isso, «em três 

dias». «Depois quando ressuscitou 

dos mortos – escreve o Evangelista – 

os seus discípulos recordaram-se que 

tinha dito isto, e acreditaram na 

Escritura e na palavra dita por Jesus» 

(v. 22).   

Com efeito, este gesto de Jesus e 

a sua mensagem profética 

compreendem-se plenamente à luz 

da sua Páscoa. Temos aqui, segundo 

o evangelista João, o primeiro 

anúncio da morte e ressurreição de 

Cristo: o seu corpo, destruído na cruz 

pela violência do pecado, tornar-se-á 

na Ressurreição o lugar do encontro 

universal entre Deus e os homens. E 

Cristo Ressuscitado é precisamente o 

lugar do encontro universal – de 

todos! – entre Deus e os homens. Por 

isso a sua humanidade é o verdadeiro 

templo, no qual Deus se revela, fala, 

se deixa encontrar; os verdadeiros 

adoradores, os verdadeiros adora-

dores de Deus não são os guardas do 

templo material, os detentores do 

poder ou do saber religioso, são os 

que adoram Deus «em espírito e 

verdade» (Jo 4, 23). 

Neste tempo de Quaresma 

estamos a preparar-nos para a 

celebração da Páscoa, quando 

renovaremos as promessas do nosso 

Batismo. Caminhemos no mundo 

como Jesus e façamos de toda a 

nossa existência um sinal do seu 

amor pelos nossos irmãos, 

especialmente os mais débeis e 

pobres, assim edificamos para Deus 

um templo na nossa vida. E assim 

fazemos com que ele possa ser 

«encontrado» por tantas pessoas que 

vemos no nosso caminho. Se formos 

testemunhas deste Cristo vivo, muitas 

pessoas encontrarão Jesus em nós, 

no nosso testemunho. Mas –

perguntemo-nos, e cada um de nós 

se pode questionar: o Senhor sente-     

-se deveras em casa na nossa vida? 

Permitimos que ele faça «limpeza» no 

nosso coração e afaste os ídolos, ou 

seja, aquelas atitudes de cupidez, 

ciúmes, mundanidade, inveja, ódio, 

aquele hábito de falar mal dos outros 

pelas «costas»? Permitimos-lhe que 

limpe todos os comportamentos 

contra Deus, contra o próximo e 

contra nós mesmos, como ouvimos 

hoje na primeira Leitura? Cada um 

pode responder a si mesmo, em 

silêncio, no seu coração. «Permito 

que Jesus faça um pouco de limpeza 

no meu coração?». «Oh, padre, eu 

tenho medo que me fustigue!». Mas 

Jesus nunca fustiga. Jesus fará 

limpeza com ternura, com miseri-

córdia, com amor. A misericórdia é o 

seu modo de fazer limpeza. Deixemos 

– cada um de nós – deixemos que o 

Senhor entre com a sua misericórdia 

– não com o chicote, não, mas com a 

sua misericórdia – para limpar os 

nossos corações. O chicote de Jesus 

para connosco é a sua misericórdia. 

Abramos-lhe a porta para que faça 

um pouco de limpeza.  

Cada Eucaristia que celebramos 

com fé nos faz crescer como templo 

vivo do Senhor, graças à comunhão 

com o seu Corpo crucificado e 

ressuscitado. Jesus conhece o que há 

em cada um de nós, e conhece 

também o nosso desejo mais 

fervoroso: sermos habitados por Ele, 

só por Ele. Deixemo-lo entrar na 

nossa vida, na nossa família, nos 

nossos corações. Maria Santíssima, 

habitação privilegiada do Filho de 

Deus, nos acompanhe e nos ampare 

no percurso quaresmal, para que 

possamos redescobrir a beleza do 

encontro com Cristo, que nos liberta e 

nos salva. 

Papa Francisco, Ângelus,  

Praça de São Pedro,  

Março de 2015 

 
 

 

Sabias que… 

Os pórticos do Templo  

O Templo de Jerusalém que 

Jesus conheceu era uma magnífica 

construção realizada por Herodes o 

Grande, para criar simpatia no povo. 

Estava rodeado de pórticos 

sustentados por belas colunas de 

mais de 12 metros de altura.  

No pórtico de Salomão (rei de 

Israel, famoso pela sua sabedoria), 

reuniam-se os escribas e os fariseus 

para debater temas religiosos. O 

pórtico Ocidental estava ocupado com 

mesas para o câmbio do dinheiro, 

porque não se podia usar moeda 

senão a cunhada pelo Templo.  

Havia também postos onde se 

vendiam cordeiros e pombas para o 

sacrifício.  

 
 

 

Oração da Igreja 

 

Intenções 
 

Durante este mês de março, a 

Igreja reza pela seguinte intenção: 

Pela evangelização: 

– O sacramento da recon-

ciliação. 

Rezemos para que vivamos o 

sacramento da reconciliação com 

uma profundidade renovada, para 

saborear a infinita misericórdia de 

Deus.  

 
 

 

Oração da semana 

Senhor, assim como os 

comerciantes, nós temos preenchido 

a nossa vida de razões que nos 

afastam de Ti e endurecem o nosso 

coração. 

Senhor, expulsa com força, do 

templo da nossa vida… as razões que 

nos levam a levantar muros e 

fronteiras. 

As razões para justificar a 

indiferença. 

As razões para maldizer, julgar e 

condenar. 

As razões para excluir os mais 

fracos. 

As razões para excluir-Te da 

nossa casa, 

Senhor, limpa o templo da nossa 

vida. 
 

 

 

 
 

Os judeus pedem milagres e os gregos 

procuram a sabedoria. Quanto a nós, 

pregamos Cristo crucificado. 

Pois o que é loucura de Deus é mais 

sábio do que os homens e o que é 

fraqueza de Deus  

é mais forte do que os homens. 

(1 Cor 1, 22-23.25)  
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Descomplica (53) 
 

Transforma a tua vida 
 

11 verbos que descomplicam  
a tua vida: Recomeçar, Acreditar,  

Confiar, Esperar, Aceitar, Entregar, 
Desapegar, Persistir, Agradecer,  

Avançar e Descomplicar. 
 

Quinto verbo: “Aceitar” 

 
Aceitar para poder seguir. 

Acreditar para conseguir. Agradecer 

(muito), mais do que pedir. Persistir 

nos lugares aonde queremos ir. Fazer 

tudo o que podemos fazer por nós. 

Largar os “ses”, focar nas soluções. 

Dar luz à sombra. Falar mais das 

alegrias do que das tristezas e atrair o 

positivo. Parar de carregar o mundo 

às costas. Escolher com o coração. 

Dizer não. Confiar no que sentimos e 

que é (sempre) invisível aos olhos. 

Não desperdiçar energia no que pode 

correr mal. Ser um super-herói real.  
 

– Aceitar, agradecer e 

acreditar. 

(Sofia Castro Fernandes) 

 

 

Seis Adágios populares 
 

1 

Nas costas de uns, 

 vêem-se as dos outros. 

2 

Só se lava, 

 quem é porco. 

3 

Quem tem “cú”, 

 tem medo. 

4 

Quem foge, 

 também se agarra. 

5 

Quem tem brio, 

 não tem frio. 

6 

Quem torto nasce, 

 tarde e mal se endireita. 
 

 

 

Dá a tua sugestão ou faz a tua 

crítica acerca do Jornal, para: 

Jornal.leitor@portugalmail.pt 

 

Aniversários de 

Leitores 

 
Esta semana estão de Parabéns 

pelo seu aniversário natalício, os 

Leitores das seguintes paróquias: 

PARÓQUIA DE EIRIZ:  

– SUSANA PACHECO, na próxima 

quinta-feira, dia 11 de março. 

 – NELSON COSTA, igualmente na 

próxima quinta-feira, dia 11 de março. 

PARÓQUIA DE FIGUEIRÓ:   

– HELENA MARTINS, na próxima 

terça-feira, dia 9 de março. 

 – GRACINDA NUNES, na próxima 

quinta-feira, dia 11 de março. 

PARÓQUIA DE SANFINS DE FERREIRA:   

– BRAZINDA FERNANDES, hoje, 
Domingo, dia 7 de março. 

– RAQUEL BARROS, amanhã, 
segunda-feira, dia 8 de março. 

 

O Jornal do Leitor deseja à 

Brazinda, à Gracinda, à Helena, ao 

Nelson, à Raquel e à Susana, um feliz 

aniversário, festejado com muita 

alegria e muita música.  

Parabéns a todos! 

 
 

 

Humor 

 

MÃE-ADIVINHA 

 

O rapaz chega a casa muito 

animado e diz à mãe que se 

apaixonou e que se vai casar.  

A mãe inicia logo uma série de 

perguntas a tentar saber tudo sobre a 

tal mulher, quem era, o que fazia, etc. 

Então o filho aproveita a 

curiosidade da mãe e faz-lhe a 

seguinte proposta: 

– Mãe, por brincadeira vou trazer 

amanhã aqui a casa três mulheres e 

depois vais tentar adivinhar com qual 

delas me vou casar. 

A mãe acaba por concordar com o 

desafio. No dia seguinte, o filho 

aparece a casa com três mulheres 

lindíssimas. Fez as apresentações e 

elas ficam à conversa com a mãe do 

rapaz durante horas. Depois de muita 

conversa, o rapaz chama a mãe à 

parte e pergunta-lhe: 

– Então mãe, és capaz de 

adivinhar com qual me vou casar? 

A mãe responde imediatamente: 

– Com a do meio. 

O rapaz fica surpreso e pergunta: 

– É incrível, mãe. Acertaste, mas 

como foi que conseguiste adivinhar? 

A mãe responde: 

– Não gostei dela… 

 

AMANTE 

 

Está uma avozinha na sua cadeira 

de baloiço a fazer malha, quando a 

neta lhe pergunta: 

– Avó, o que é um amante? 

– O quê?? – respondeu a 

senhora. 

– Um amante!!... um amante!!  

A velhota largou tudo e muito aflita 

subiu ao sótão a correr e abriu um 

guarda-roupa… de onde caiu um 

esqueleto. 

 
 

 

 

Aquele que acerta  

no casar 

RODRIGO LYNCE DE FARIA 

  
O namoro é, essencialmente, uma 

preparação para o casamento. É 

necessário conhecer-se a fundo – 

com objetividade – antes de 

responder à pergunta mais 

transcendente da vida: com quem é 

que me vou comprometer de verdade 

e para sempre? 

Podem parecer óbvias estas 

afirmações. No entanto, encontram-se 

não poucas pessoas hoje em dia que 

negam a estreita relação entre o 

namoro e o casamento. 

Se não se perde a perspetiva do 

casamento, entende-se com 

facilidade que o namoro não é 

nenhuma brincadeira sentimental. É 

um tempo de profundo e objetivo 

discernimento. Uma etapa na vida em 

que é necessário colocarmo-nos uma 

pergunta radical e responder-lhe sem 

superficialidades: esta pessoa é ou 

não é aquela com quem me vou 

comprometer para sempre? 

Como um cristão sabe que o 

casamento é uma vocação divina, faz  
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a mesma pergunta também com a 

perspetiva que lhe dá a fé: esta 

pessoa é ou não é aquela que foi 

criada por Deus para percorrer 

comigo o caminho que conduz ao 

Céu? 

Porque não convém que nos 

enganemos: é mais fácil chegar ao 

Céu com alguém que nos ajude, do 

que com alguém que nos atrapalhe –

por muito boa e prendada pessoa que 

ela seja.  

Na decisão de casar-se, como em 

tudo na vida, existe um conhecimento 

– que significa para mim dar esse 

passo? – e um risco associado – não 

tenho a certeza absoluta de que o 

barco não possa vir ao fundo, por 

muito bem construído que ele esteja. 

Quanto maior, mais profundo e 

objetivo for o conhecimento – o 

namoro – menor será o risco de que o 

casamento naufrague. E convém não 

esquecer que a pessoa com quem 

casarmos será de longe aquela que 

terá maior influência na nossa 

felicidade. 

Atribui-se a D. Quixote uma sábia 

e encantadora afirmação: “Aquele que 

acerta no casar (no comprometer-se), 

já não lhe fica nada em que acertar”. 

 
 

 

 

Bispo do Porto defende 

“valorização dos 

carismas de todo o povo 

de Deus” 

 

 Henrique Cunha 

D. Manuel Linda diz que  

"temos constituído a unidade a 

partir do nivelamento  

por baixo”, que “é de um  

empobrecimento espantoso”. 

 

O bispo do Porto considera “muito 

oportuno” o tema deste ano das 

Jornadas de Teologia da Católica 

Porto, que "anda muito à volta do 

programa pastoral" da diocese da 

cidade. 

“Um só Corpo, um só Batismo. A 

Diversidade dos Carismas e a 

Construção da Comunhão” é o tema 

das jornadas, em cuja abertura D. 

Manuel Linda afirmou que "temos 

constituído a unidade a partir do 

nivelamento por baixo, do desinte-

resse, do fazer com que o carisma 

não se mostre". 

No entender do bispo, “este 

nivelamento por baixo é de um 

empobrecimento espantoso" e "não 

pode ser mais assim". Na sua 

intervenção, o prelado lembrou que, 

"quando o Papa Francisco fala de 

sinodalidade, não anda muito longe 

da ideia de valorização dos carismas 

de todo o povo de Deus, não só da 

hierarquia, e fazer deles uma 

estrutura de unidade". 

A abertura das jornadas contou 

ainda com a intervenção de Gonzalo 

Tejerina Arias, da Universidade 

Pontifícia de Salamanca. O teólogo 

espanhol falou “De los desafios de un 

mundo plural a la conciencia de la 

diversidad eclesial” e assegurou que 

“não há comunhão possível sem a 

pluralidade”. 

As jornadas que vão decorrer até 

quarta-feira, em modo online, e 

contaram com uma saudação inicial 

de Isabel Braga da Cruz, presidente 

do Centro Regional do Porto – UCP. 
 

D. Manuel Linda 

Bispo do Porto 

1 de fevereiro de 2021 

 
 

 

 
 

ESCALA DE LEITORES 
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C A R V A L H O S A 

 

 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 
 

Avisos 
Manuela 

Monteiro 

João  

Miguel 

1.ª Leitura Idem. Idem. 

2.ª Leitura Idem. Idem. 

Oraç Univ Idem. Idem. 
 
 

EIRÍZ – FIGUEIRÓ – SANFINS 
 

 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 
 

Desativada, porquanto continuamos a 

aguardar destas três paróquias, 

chegada dos nomes dos Leitores 

designados para a celebração de hoje.  
 

 

 

Moisés recebe de Deus o 
Decálogo, (as Dez Palavras, 

gravadas nas Tábuas da Lei). 

– Primeira Leitura 

 

~  ~  ~  ~ 

 
Jesus expulsa os vendilhões  

do Templo 
 

– Evangelho 
 

 

~  ~  ~  ~ 

A Fechar 

O amor é a verdadeira “moral” do 

cristianismo, que se  

opõe ao egoísmo. 
 

(Bento XVI) 

 

 

 

Votos de boa leitura.  

Até para a semana se Deus quiser. 

~ ~ ~ ~ ~  

Jornal concluído em 3 de fevereiro 
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