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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. 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». Os discípulos recordaram-se do que estava escrito: «Devora-me o zelo pela tua casa». 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 mortos, os discípulos lembraram-se do que tinha dito e acreditaram na Escritura e
nas palavras que Jesus dissera. Enquanto 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
e não precisava de que Lhe dessem informações sobre ninguém: Ele bem sabia o que há no homem.

Os cristãos são aqueles que aderiram a Cristo, que aceitaram integrar a sua comunidade, que comeram a
sua carne e beberam o seu sangue, que se identi caram com Ele. Membros do Corpo de Cristo, os cristãos
são pedras vivas desse novo Templo onde Deus Se manifesta ao mundo e vem ao encontro dos homens
para lhes oferecer a vida e a salvação. Esta realidade supõe naturalmente, para os crentes, uma grande responsabilidade. Os homens do nosso tempo têm de ver no rosto dos cristãos o rosto bondoso e terno de
Deus; têm de experimentar, nos gestos de partilha, de solidariedade, de serviço, de perdão dos cristãos, a
vida nova de Deus; têm de encontrar, na preocupação dos cristãos com a justiça e com a paz, o anúncio
desse mundo novo que Deus quer oferecer a todos os homens. Talvez o facto de Deus parecer tão ausente
da vida, das preocupações e dos valores dos homens do nosso tempo tenha a ver com o facto de os discípulos de Jesus se demitirem da sua missão e da sua responsabilidade. O nosso testemunho pessoal é um
sinal de Deus para os irmãos que caminham ao nosso lado? A vida das nossas comunidades dá testemunho da vida de Deus? A Igreja é essa "casa de Deus" onde qualquer homem ou qualquer mulher pode
encontrar essa proposta de libertação e de salvação que Deus oferece a todos? | in site dos Dehonianos
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LEITURAS | 3º Domingo | Quaresma | Ano B
• 1ª Leitura: Gn 20, 1-17
• Salmo: 18(19), 8.9.10.11
Ref: Senhor, Vós tendes palavras de vida eterna
• 2ª Leitura: 1Cor 1, 22-25
• Evangelho: Jo 2, 13-25

Campanha da Quaresma 2021
LER O EVANGELHO: Jo 2, 13-25
DESAFIO: Revejo a minha vida na companhia do Senhor, fazendo um exame de consciência.
MENSAGEM DO PAPA, QUARESMA 2021:
«Reconciliai-vos com Deus» (2 Cor 5, 20). Recebendo o perdão no Sacramento que está no centro do nosso processo
de conversão, tornamo-nos, por nossa vez, propagadores do perdão: tendo-o recebido nós próprios, podemos oferecêlo através da capacidade de viver um diálogo solícito e adotando um comportamento que conforta quem está ferido.
O perdão de Deus, através também das nossas palavras e gestos, possibilita viver uma Páscoa de fraternidade. (...) No
recolhimento e oração silenciosa, a esperança é-nos dada como inspiração e luz interior, que ilumina desa os e
opções da nossa missão; por isso mesmo, é fundamental recolher-se para rezar (cf. Mt 6, 6) e encontrar, no segredo, o
Pai da ternura.”
ORAÇÃO: O que hoje te peço, Senhor, é a capacidade de reconhecer em cada coisa o movimento das tuas mãos.
(in Rezar de olhos abertos de José Tolentino Mendonça)

Estão disponíveis,
no cartório paroquial,
CRUZES e CALVÁRIOS,
manufacturados por uma paroquiana.
As receitas das vendas revertem
para a ajuda nanceira da paróquia.
Cruzes: 3€ | Calvários: 10€

AOS DOMINGOS É TRANSMITIDA A EUCARISTIA, NA IGREJA MATRIZ, ÀS 11H30, VIA FACEBOOK DA PARÓQUIA.
Podem ser marcadas intenções no cartório paroquial.
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SUSTENTO FINANCEIRO DA PARÓQUIA
Os que desejarem contribuir para o sustento nanceiro da paróquia, podem fazê-lo:
1. Entregando a sua doação no cartório paroquial.
2. Colocando a sua oferta, num envelope, na caixa de correio (junto da porta 28).
3. Transferência bancária: IBAN/paróquia: PT50 0007 0224 0000 5190 0021 0.
4. Por Multibanco / MBway / Transf. bancária, em http://ofertas.patriarcado-lisboa.pt/
(posteriormente, o Patriarcado distribui pelas paróquias o que foi destinado a cada uma delas).

