






Do Evangelho de São João

Estava próxima a Páscoa dos judeus 
e Jesus subiu a Jerusalém. Encon-
trou no templo os vendedores de 
bois, de ovelhas e de pombas e os 
cambistas sentados às bancas. 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». […] 
Então os judeus tomaram a palavra 
e perguntaram-Lhe: «Que sinal nos 
dás de que podes proceder deste 
modo?». 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 mor-
tos, os discípulos lembraram-se do 
que tinha dito e acreditaram na 
Escritura e na palavra de Jesus. […]

Êxodo 20, 1-17      Salmo 18(19)
1 Coríntios 1, 22-25       João 2, 13-15
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“Não façais da casa de meu Pai 
casa de comércio” (Jo 2, 16)

1. O texto do evangelho apresenta-nos um 
dos momentos mais tensos da relação de 
Jesus com os protagonistas religiosos do seu 
tempo. A nós que estamos habituados a uma 
imagem mais ternurenta de Jesus, causa-nos 
alguma estranheza esta sua reacção tão dura. 
O que terá levado Jesus a fazer um chicote 
de cordas, a expulsar os vendilhões e os 
animais do templo, e a derrubar as mesas dos 
cambistas? O texto é claro: “Não façais da 
casa de meu Pai, casa de comércio” (Jo 2, 16). 
Quantas vezes também nós reduzimos os 
nossos templos a uma espécie de casas de 
comércio? Esta reacção de Jesus é, para nós, 
um convite permanente a procurar uma 
maior autenticidade de vida cristã, porque 
também estamos sujeitos a reduzir a religio-
sidade a uma espécie de comércio com Deus 
ou a um conjunto de aparências meramente 
exteriores.



2. Pela festa da Páscoa judaica, toda a cidade de Jerusalém 
fervilhava de agitação. O número de peregrinos mais que 
duplicava o de habitantes. Era natural que os comerciantes 
aproveitassem a ocasião para os seus negócios. Mas 
também os ministros do templo tinham transformado a 
casa de oração numa casa de comércio. Podemos imaginar 
o movimento da cidade, o ambiente de feira, as vozes dos 
mercadores, a confusão à passagem dos vendedores de 
gado, o corrupio de peregrinos. Para quem, como Jesus, 
vinha de espaços mais silenciosos e convidativos à oração, 
como a sossegada Galileia, por certo, todo este cenário 
era chocante. E o templo acabava por ser tudo menos um 
espaço convidativo à oração, ao encontro com Deus na 
intimidade. O barulho, a confusão e o comércio tinham 
reduzido a religiosidade ao cumprimento de certos 
preceitos exteriores, meramente ritualistas, vazios de 
conteúdo e de autenticidade espiritual e orante.

3. Perante tal cenário Jesus é claro: esta religiosidade 
vazia, ritualista e exterior, que se contenta com o 
cumprimento de certos preceitos, sem provocar uma 
verdadeira mudança interior, uma adequação entre o que 
se diz, pensa e faz, uma autêntica conversão de coração, 
não agrada a Deus. Hoje não estamos livres de cair no 
erro de uma religiosidade farisaica, comercial, ritualista. 
Como Jesus nos conhece, e “bem sabe o que há no 
homem” (v. 25), quando assim continuamos a proceder, lá 
volta Ele a ter de fazer chicotes para derrubar as nossas 
secretas pretensões de querer comprar Deus com 
promessas; ou julgar que os sacrifícios que fazemos hão- 
-de dobrar a Sua vontade; ou pensar que por muito 
dizermos seremos ouvidos mais depressa! Entretidos com 
esta religiosidade, esquecemos que o único sacrifício que 
agrada ao Senhor é ter um coração contrito, é procurar 
viver a misericórdia e o serviço generoso e oblativo.
Senhor Jesus, tu que sabes o que há dentro de cada um, 
e nos conheces melhor que nós próprios, derruba no 
meu coração tudo o que me impede de ser melhor 
cristão. E se for preciso, com o chicote, expulsa de 
dentro de mim tudo o que me leva a transformar a 
oração e a espiritualidade numa religiosidade vazia. 
Ámen.
Evangelho do Domingo IV da Quaresma:  João 3, 14-21

Papa Francisco
“Queridos irmãos e 
irmãs no Iraque, 
assalam lakum 
[a paz esteja convosco]! 
Dentro de poucos dias, 
finalmente estarei no 
vosso meio! 
Desejo tanto 
encontrar-vos, 
ver os vossos rostos, 
visitar a vossa terra, 
antigo e extraordinário 
berço de civilização. 
Vou como peregrino, 
como peregrino penitente 
para implorar do Senhor 
perdão e reconciliação 
depois destes anos de 
guerra e terrorismo, 
para pedir a Deus 
a consolação dos 
corações e a cura das 
feridas. 
E chego ao vosso meio 
como peregrino de paz, 
que repete: «Vós sois 
todos irmãos» (Mt 23, 8). 
Sim, vou como peregrino 
de paz mendigando 
fraternidade, animado 
pelo desejo de rezarmos 
juntos e caminharmos 
juntos, incluindo os 
irmãos e irmãs doutras 
tradições religiosas, sob o 
signo do pai Abraão 
que reúne numa única 
família muçulmanos, 
judeus e cristãos. 

   Vídeo-mensagem ao povo 
iraquiano, 04.03.2021

http://www.vatican.va/content/francesco/pt/events/event.dir.html/content/vaticanevents/pt/2021/3/4/videomessaggio-iraq.html
http://www.vatican.va/content/francesco/pt/events/event.dir.html/content/vaticanevents/pt/2021/3/4/videomessaggio-iraq.html








 




A propósito do Dia da Mulher…
Quando criou a mulher, Deus estava 
trabalhando até tarde no sexto dia…
Um anjo apareceu e perguntou: 
- “Porque gasta tanto tempo com ela?”
O senhor respondeu:
- “Já viu todas as especificações que ela 
tem de ter? Ela deve funcionar em todos 
os tipos de situações. Deve ser capaz de 
abraçar vários filhos ao mesmo tempo; 
curar qualquer coisa, desde um joelho 
machucado até um coração partido; tem 
de se curar quando está doente para 
poder trabalhar 18 horas por dia; e fazer 
tudo isso apenas com apenas duas mãos.”
O anjo ficou impressionado:
- “Apenas duas mãos, Senhor! É impossível!”
O anjo aproximou-se e tocou na mulher.
- “Senhor, mas você a fez tão suave!”
- “Sim, ela é suave - disse o Senhor - mas 
eu também a fiz forte. Nem imaginas o que 
ela pode suportar e superar…”
- “Ela pode pensar?” perguntou o anjo...
- “Não só pode pensar, como pode 
raciocinar e negociar” respondeu o Senhor.
O anjo tocou nas bochechas dela e disse:
- “Senhor, parece que esta sua criação tem 
defeito! Está vazando qualquer coisa…” 
- “Não! Ela está apenas a verter uma 
lágrima”, disse Deus para o anjo...
- “Mas, Senhor, para que serve isto?”
- “Ora, as lágrimas são a maneira de ela 
expressar a sua tristeza, dúvidas, amor, 
solidão, sofrimento e orgulho…”
- “Senhor, você é um génio! Pensou em 
tudo! A mulher é realmente maravilhosa!”
- “De facto ela tem uma força que 
surpreende qualquer homem. Pode lidar 
com problemas e carregar cargas pesadas; 
tem felicidade e amor; sorri quando sente 
vontade de gritar; canta quando sente 
vontade de chorar; chora quando está feliz 
e ri quando está com medo; luta pelo que 
acredita; o amor dela é incondicional. Seu 
coração pode estar partido, mas encontra 
sempre forças!”…

Cantinho da Catequese 
Nesta coluna damos resposta a perguntas 
comuns de crianças (e também de adultos) 
sobre a Fé. É um trabalho de Sebastien Antoni 
publicado na revista francesa Le Pèlerin.

5. Será que a minha avó, 
que morreu, me vê do Céu?
Nós acreditamos que Jesus não abandona 
as pessoas na morte, como Deus Pai não 
abandonou o seu Filho no túmulo, mas 
ressuscitou-o. Acreditamos, a partir das 
palavras de Jesus, que aquando da nossa 
morte, Ele nos acolhe numa vida nova. Essa 
vida, não a podemos conhecer. Mas 
acreditamos que aqueles que estão vivos 
com Deus não estão congelados. Amam, 
agem. Foi por isso que Santa Teresa de 
Lisieux disse: “Quero passar o meu Céu a 
fazer o bem na Terra”.
Não sabemos se eles nos veem como nós 
vemos, mas acreditamos que nós e eles 
continuamos a estar unidos em Jesus 
Cristo. Algumas pessoas continuam a viver 
uma união forte com aqueles que as 
deixaram, através da oração ou no 
momento da Comunhão. Por vezes, 
também, em pequenos acontecimentos, 
sentimos que aqueles que nos deixaram 
estão sempre presentes, mas de uma 
maneira diferente…

https://www.lepelerin.com/foi-et-spiritualite/questions-d-enfants/





Domingo Nacional da Cáritas
Celebra-se hoje, terceiro Domingo da 
Quaresma, o Dia Nacional da Cáritas 
Portuguesa, assinalando os seus 65 anos. 
Como não é possível fazer o peditório 
nacional nas condições habituais, este ano 
os cristãos podem partilhar com a Cáritas 
através da campanha digital. Para saber 
como ajudar pode consultar aqui.

Retoma das Celebrações públicas 
O Conselho Permanente da Conferência 
Episcopal Portuguesa adiou a reunião de dia 
9 para dia 11 de Março. Nesse dia esperam- 
-se orientações sobre o regresso das cele-
brações com a presença pública de fiéis.

Celebração Familiar Dominical 
Pode descarregar aqui a Celebração Famili-
ar deste III Domingo da Quaresma. 

Missa Dominical no facebook 
Pode acompanhar aqui, às 11h00, a Missa 
Dominical a partir da igreja do Fundão.

Dinâmica Quaresmal paroquial
Desde o início da Quaresma tem sido 
publicada uma nova oração inédita, escrita 
por paroquianos do Fundão e seguidores 
da página de facebook desta paróquia. Envie- 
-nos também a sua proposta de oração.

“24 horas para o Senhor” 
A iniciativa “24 horas para o Senhor” é um 
desejo do Papa Francisco, manifestado na 
Bula Misericordiae vultus, publicada em Abril 
de 2015. Nesta iniciativa o Papa convida as 
dioceses, paróquias e fiéis a fazer 24 horas 
de oração, adoração e confissão, e realiza- 
-se anualmente na sexta-feira e sábado que 
precedem o IV Domingo da Quaresma. 
Este ano calha nos dias 12 e 13 de Março, 
mas o confinamento impede iniciativas pú-
blicas. Temos, ao menos, a oportunidade de 
a viver pessoalmente e em família. 

Eleição de Francisco foi há 8 anos 
Depois da resignação do Papa Bento XVI, 
ocorrida a 28 de Fevereiro de 2013, o 
cardeal Jorge Mario Bergoglio foi eleito 
Papa a 13 de Março e assumiu o nome 
“Francisco”. Este domingo e no próximo, na 
RCB, às 10h00, vamos estar à conversa com 
um sacerdote que tem estudado o ponti-
ficado de Francisco, e que explicará algumas 
das influências da teologia latino-americana 
que têm servido de inspiração ao Papa. 

Francisco faz 33ª visita apostólica
O Papa Francisco iniciou na sexta-feira a 
primeira viagem de sempre de um Papa ao 
Iraque, onde o Cristianismo está presente 
desde o século I, apesar das guerras, terro-
rismo e discriminação legal. A vaticanista 
Aura Miguel afirmou que esta visita é a “via-
gem mais importante deste pontificado”. A 
viagem pode ser acompanhada aqui.

Dados sobre a Igreja no Iraque
Antes da segunda Guerra do Golfo (2003), 
existiam no Iraque quase 1,4 milhão de 
cristãos (6% da população). Desde então, a 
sua presença reduziu-se drasticamente. Se-
gundo dados do Escritório Central de 
Estatística da Igreja, os católicos no Iraque 
são menos de 590 mil, numa população 
total de 38.836.000, ou seja, cerca de 2 % 
da população. O Iraque tem 17 dioceses, 
122 paróquias e 12 centros pastorais, 19 
bispos, 113 sacerdotes diocesanos e 40 
sacerdotes religiosos, 20 diáconos perma-
nentes, 8 religiosos não sacerdotes, 365 
religiosas professas, 4 missionários leigos e 
632 catequistas. Tem também 32 semina-
ristas, 69 Centros de educação dirigidos 
por eclesiásticos ou religiosos, que acolhem 
6.612 estudantes. A Igreja no país também 
administra 35 centros caritativos e sociais. 
Para saber mais, clique aqui. 

Hoje, na RCB, às 10h00, conversamos com o P.e Vitor Hugo Mendes sobre o Papa Francisco

http://www.ecclesia.pt//lists/lt.php?id=KUUFAwwJVhoGAAVcTFVWAFM
http://www.ecclesia.pt//lists/lt.php?id=KUUFAwwKVRoGAAVcTFVWAFM
https://www.vaticannews.va/pt.html
https://setemargens.com/paz-esperanca-e-dialogo-inter-religioso-na-viagem-historica-do-papa-ao-iraque-berco-da-civilizacao-e-terra-abencoada-e-ferida/?utm_term=Paz,+esperanca+e+dialogo+inter-religioso+na+viagem+historica+do+Papa+ao+Iraque,+a%C2%80%C2%9Cberco+da+civilizacaoa%C2%80%C2%9D+e+a%C2%80%C2%9Cterra+abencoada+e+feridaa%C2%80%C2%9D&utm_campaign=Sete+Margens&utm_source=e-goi&utm_medium=email
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