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Papa Francisco 

(Os Sacerdotes e o celibato) 
 
      Se, hipoteticamente, o catolicismo 
ocidental revisse o tema do celibato... De 
momento, sou a favor da manutenção do 
celibato, com os prós e os contras que tem, 
porque temos dez séculos com mais boas 
experiências do que fracassos. 
 

                                  (Sobre o Céu e a Terra, 2010) 
____________________________________________ 

Deus abraça-nos 

quando nos confessamos 
 

O Papa Francisco afirmou que o sacra-
mento da Reconciliação (confissão) é «um 
abraço» de Deus a quem recebe este 
sacramento. A Reconciliação, à semelhança 
da Unção dos Doentes, «é um sacramento 
de cura: Quando vou confessar-me, é para 
me curar: curar-me a alma, curar-me o 
coração por alguma coisa que fiz que não 
está bem. Celebrar o Sacramento da 
Reconciliação significa ser envolvido num 
abraço caloroso: é o abraço da infinita 
misericórdia do Pai».  

O Papa também acentuou a dimensão 
comunitária da Reconciliação, contrapondo 
os argumentos de quem defende que o 
perdão de Deus obtém-se numa relação 
directa, sem mediações. «Alguém pode 
dizer: Eu confesso-me apenas a Deus. Sim, 
podes dizer a Deus: Perdoa-me, e dizer os 
teus pecados. Mas os nossos pecados são 
também contra os irmãos, contra a Igreja, e 
por isto é necessário pedir perdão à Igreja e 
aos irmãos, na pessoa do secerdote». 

 
                            (Papa Francisco, 19-02-2014)  

____________________________________________ 

Visita-nos: www.paroquiascesf.com 

_______________________________________ 

 

Bíblia 

O Livro dos Livros 
 

10 –  A Bíblia não é “um livro sagrado”. 
 

A bíblia não é um livro sagrado… 
O cristianismo não é uma “religião do 

livro”. O judaísmo e o islamismo 
converteram-se nisso. Algumas seitas 
cristãs, ultimamente, também se converte-
ram nisso, pelo modo fundamentalista como 
lêem e interpretam a Bíblia, e a própria 
Igreja já esteve influenciada por essa 
tentação em séculos passados… 

Para os cristãos a Bíblia não é um “livro 
sagrado”. Os “livros sagrados” são peri-
gosíssimos, porque encerram sempre 
qualquer coisa a que se vem a chamar “lei 
de Deus”. A partir daqui, está a porta aberta 
para todas as opções e imposições 
desumanizantes assumidas em nome da “lei 
de Deus” pelos poderosos que a controlam. 

Ainda hoje em dia, centenas de pessoas 
morrem por ano assassinadas por alguém 
cujo último grito é “Por Alá e pelo Islão!”. Em 
séculos passados, milhares de Homens 
foram mortos por espadas benzidas, nas 
mãos de Homens com uma cruz ao peito e 
uma indulgência papal no bolso. Os “livros 
sagrados” e as “leis mumificadas” que eles 
encerram geram sempre a morte.      

Mesmo se o período das Cruzadas já 
vai longe… continua a haver muitos cora-
ções ausentes de Vida, desalojados dela 
pela “lei de Deus” que desde a infância lhes 
ensombrou a possibilidade de serem felizes. 

Cristo libertou-nos do domínio da letra 
da Lei, e introduziu-nos na dinâmica do 
Espírito Santo, a fonte da “Lei” da Nova 
Aliança que é o Amor.  

                        (continua no número seguinte) 
____________________________________________ 

Destruí este templo 
e em três dias o levantarei.    (Jo  2, 19) 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

De Parabéns 
       

Esta semana estão de parabéns pelos 
seus aniversários natalícios, os seguintes 
leitores: 

– Helena Martins, da Paróquia de 
Figueiró, amanhã, Segunda-feira, dia 9 de 
Março; 

– Cátia Marisa Oliveira, da Paróquia de 
Eiriz, no dia seguinte, Terça-feira dia 10 de 
Março; 

– Susana Patrícia Pacheco e Nelson 
Filipe, ambos da Paróquia de Eiriz e ambos 
também na Quarta-feira, dia 11 de Março; 

À Helena, à Cátia, à Susana e ao 
Nelson, o Jornal do Leitor deseja-lhes 
muitas felicidades. 
____________________________________________ 

Feliz Aniversário 
 
Abre o álbum do teu coração e saboreia 

os momentos especiais aí contidos. 
A memória permite acarinhar os 

momentos do passado. 
E tem um feliz aniversário. 

____________________________________________ 

H u m o r 
 
O Abel pergunta ao patrão: 
– Sr. Gervásio, por que é que faltam 50 

euros no meu ordenado? 
– Porque no mês passado fizemos a 

transferência bancária por 50 euros a mais. 
Por que é que na altura não disse nada? 

– Bem, um erro ainda posso perdoar... 
Agora dois, não! 
___________________________________________

A Fechar 
Se eu Te esquecer, Senhor, 

não te esqueças de mim. 
_________________________________________________________________________________________ 

_ 

Tempo da Quaresma 
 

      A liturgia da Palavra deste terceiro 
Domingo da Quaresma convida-nos a 
reflectir sobre o modo como temos praticado 
o nosso cristianismo. Por um lado, leva a 
interrogar-nos se nos servimos da religião 
para esconder ou justificar conveniências ou 
regalias, que nada têm a ver com o 
Evangelho; por outro, e é o ensinamento 
mais importante, Jesus apresenta-nos a 
nova casa de Deus, o lugar onde Ele habita: 
Cristo e com Ele, a comunidade de todos os 
crentes. 
      Somos, assim, convidados a purificar a 
nossa prática religiosa de falsos cultos que 
não tenham por finalidade o amor pelo 
homem. 
      Aliás este Tempo da Quaresma é tempo  
propício à conversão e renovação. Mas não 
é possível uma verdadeira e eficaz 
conversão sem uma verdadeira renovação 
da própria vida e da oração. 
____________________________________________ 

Introdução 
 
      Da  religião  do  Templo  ao  culto  do 
coração. 
      Quando se fala da necessidade de 
renúncia, auto-controlo 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. Cha-
mar-te-ei na primeira oportunidade» (Act 24, 
25). 
      Ora, num mundo onde o sucesso 
favorece os oportunistas, onde são admira-
dos os que gozam a vida, se permitem todo 
o género de intemperanças e fazem da sua 
força a regra da justiça (Sb 2, 6-9), quem 
evoca   certos valores e escolhas empenha- 
 

das, 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 melhores 
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 irre-
preensível, 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 tipo de comportamento 
vale menos do que nada, porque é negativo. 
      As acções 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. 
____________________________________________ 

 

1.ª Leitura (Ex 20, 1-17) 

 
Monição:  
 
       O decálogo, que iremos ouvir, indica-nos os 
sacrifícios que agradam a Deus. Convida-nos a 

purificar as inexactas devoções que não têm por 
objectivo o amor pelo irmão. 
 

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. Não 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 misericórdia até à milésima geração para 

com aqueles que Me amam e guardam os meus 
mandamentos. 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 

cometerás 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. 
 

Recomendações: 
 

       O texto apresenta-nos o decálogo (ou as 
"Dez Palavras"). 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 (mais sete), são 
evidentes, trata de as fazer também. 
       Depois, há palavras mais difíceis se 
pronunciar, que deves exercitar: esculpida / cioso 
/ misericórdia / milésima / invocarás / prolonga-
res / adultério / furtarás / cobiçarás / desejarás. 
 

Comentário: 
 

       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).   
       Aproximemo-nos então do célebre texto 
que nos é proposto na leitura de hoje,come- 
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çando por atribuir aos dez mandamentos o 
seu verdadeiro nome: decálogo, ou seja, 
dez palavras. Não são – e nunca será 
demais sublinhá-lo – normas jurídicas im-
postas por um déspota (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 incorrecto 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, preocupado: 
«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” (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 objectivo 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 precedido 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 recta 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 
 
 
 

(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 enuncia-
dos 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 directamente 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 teve uma importância 
notável na vida de Israel. Constituía a 
síntese de toda a Tora (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 particularmente 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 é sabido, os judeus, dos 10, fizeram 
613 mandamentos! 
      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.  
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). 
       É importante percebermos que, o pre-
ceito 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 actuais, 
mesmo se indicam apenas os primeiros 
passos, os mais elementares e indispensá-
veis 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, porque 
assinalam as fronteiras mínimas do amor. 
Quem se apercebesse de não ser fiel nem 
mesmo 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. 
      Digamos, então, “sim” à vida, vivendo o 
grande Mandamento do Amor, como Jesus 
nos ensinou. 
____________________________________________

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

Monição:  

       A Palavra de Deus cria o entendimento do 
mundo humano. Ela ensina a humanidade a viver 
na fraternidade e na justiça. 

  

 
 

   
 

 

  Pág. 2                                                                                      3.º Domingo da Quaresma   –    Ano B                                                       08-03-2015    –    N.º  323 

 
 

Refrão: 
 
Senhor, Vós tendes palavras de Vida eterna 
 

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 rectos 

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 rectos. 

  
São mais preciosos que o ouro, 
o ouro mais fino; 
são mais doces que o mel, 

o puro mel dos favos.   
                                  

2.ª Leitura (1 Cor 1, 22-25) 
 

Monição:  
 
       S. Paulo aponta-nos a purificação da nossa prática 
religiosa. Aconselha-nos a confiar na Palavra do 
Evangelho, evitando a sua deturpação para que mais 

gente possa acreditar; ou o desânimo, por a Palavra 
ser rejeitada por muitos homens. 
  

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, pregamos 
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. 
 

Recomendações: 
 
 

Note-se o paralelismo antitético (antagónico, 
contrário) e ressalte-se na proclamação e esta 
resultará fácil. Mais uma vez, cuidado com a 
palavra “pregamos” que deve ser pronunciada 
“prégamos” (anunciamos) e não pregamos 
(pregos). 

 
Comentário: 
 

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 conside-
ram uma loucura. 
 

Evangelho (2, 13-25) 
  

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. 

 ___________________________________ 

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.  
____________________________________________ 

Vive na simplicidade 
 
Não leves a vida demasiado a sério. 

Confia em Deus. 
Ele toma conta de todas as tuas 

necessidades 

Ora, acontecia que, os Judeus, 
esperavam manifestações espectaculares 
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 
espectáculo. 
      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.  
      De facto, as duas atitudes são 
denunciadas por Paulo, exactamente 
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 (protegido) das desgraças que 
tocam (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?  Os santos são testemunhas de 
Jesus Cristo. 
      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. 
      Então o que procuramos nós: milagres, 
sabedoria racional, ou o amor de Jesus 
Cristo? 
____________________________________________

Aclamação ao Evangelho 

(Jo 3, 16) 

 
 
Monição:  
 

Deus não quer que os homens se percam, mas 
manifesta-nos todo o Seu amor através de Jesus, para 
salvar e dar a vida por todos. 

 

Refrão: 
 

Louvor a Vós, Jesus Cristo,  
Rei da eterna glória 
 
Deus amou tanto o mundo  
         que lhe deu o seu Filho Unigénito;  
quem acredita n’Ele tem a vida eterna. 
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