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LEITURA I ( Ex 20, 1-17 )
Naqueles dias, Deus pronunciou todas estas palavras: «Eu 
sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egipto, dessa 
casa de escravidão. Não 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. Não 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; mas uso de mi-
sericórdia até à milésima geração para com aqueles que Me 
amam e guardam os meus mandamentos. Não invocarás 
em vão o nome do Senhor teu Deus, porque o Senhor não 
deixa sem castigo aquele que invoca o seu nome em vão. 
Lembrar-te-ás do dia de sábado, para o santificares. Durante 
seis dias trabalharás e levarás a cabo todas as tuas tarefas. 
Mas 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 do-
mésticos, nem o estrangeiro que vive na tua cidade. Porque 
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. Não matarás. Não cometerás adultério. Não furtarás. 
Não levantarás falso testemunho contra o teu próximo. Não 
cobiçarás a casa do teu próximo; não 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».
SALMO RESPONSORIAL: 
Senhor, Vós tendes palavras de vida eterna.  
LEITURA II ( 1 Cor 1, 22-25 ) 
Irmãos: Os judeus pedem milagres e os gregos procuram a sa-
bedoria. Quanto a nós, pregamos Cristo cruficado, escândalo 
para os judeus e loucura para os gentios; mas para aqueles 
que são chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é poder e 
sabedoria de Deus. 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.

EVANGELHO ( Mc 9, 2-10 ) 
Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusa-
lém. 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 cambis-
tas e derrubou-lhes as mesas; e disse aos que vendiam pom-
bas: «Tirai tudo isto daqui; não façais da casa de meu Pai 
casa de comércio». Os discípulos recordaram-se do que es-
tava escrito: «Devora-me o zelo pela tua casa». Então os ju-
deus 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». Dis-
seram 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, quan-
do Ele ressuscitou dos mortos, os discípulos lembraram-se 
do que tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra de 
Jesus. Enquanto Jesus permaneceu em Jerusalém pela festa 
da Páscoa, muitos, ao verem os milagres que fazia, acredita-
ram no seu nome. Mas Jesus não se fiava deles, porque os 
conhecia a todos e não precisava de que Lhe dessem infor-
mações sobre ninguém: Ele bem sabia o que há no homem.

REVISTA - já foram impressos 1000 exemplares do 
1º número da revista COM que entretanto já come-
çaram a ser distribuídas e deverão estar a chegar às 
vossas caixas de correio. Se ainda não o fez, ainda 
vai a tempo de registar a sua morada em http://
bit.ly/3qN1Q8s Em alternativa, poderá levan-
tar o seu exemplar em SJosé, na secretaria, ou em 
SJBaptista das 17h30 às 20h00.

PERCURSO PARA CASAIS - COMO CONS-
TRUIR UMA RELAÇÃO DURADOURA - ar-
ranca este sábado, 6 de março, e ainda vai a 
tempo de se inscrever. É online, aos sábados 
à noite. Não há discussões de grupo nem ne-

cessidade de dar a conhecer a sua vida a qualquer outra pessoa.
PROPOSTAS PARA QUARESMA - recorda-
mos para este fim de semana as vésperas 
que serão transmitidas no canal Youtube 
da Diocese e nas nossas páginas Facebook 
e que, quinta feira, às 21h30, teremos mais 
uma sessão de Lectio Divina, desta vez cen-
trada no Evangelho do 4º Domingo. Links 
em http://bit.ly/3bZ1vJS

CONSELHO ECONÓMICO SJOSE - reúne ter-
ça, 9 Março.
GRUPO DE ORAÇÃO - quarta, 10 Mar, às 
21h30. Por Zoom.
PERCURSO SÃO JOSÉ - quinta, 11 Mar, por 
Zoom, às 21h15.
ALPHA SJOSÉ - sexta e sábado, 11 e 12 Mar-
ço, por Zoom. Todos somos convidados e for-
temente incentivados a rezar pelos bons fru-
tos deste fim de semana.
CONFISSÕES - será possível de segunda fei-
ra em diante e até à Páscoa marcar uma hora 
e um local onde poderá ser atendido(a) em 
confissão por um dos nossos sacerdotes. De-
verá para isso ligar para uma das paróquias e 

marcar a hora que mais lhe convier dentro dos horários disponíveis. 
SJBaptista: 968 544 141 | SJosé: 925 849 526
24 HORAS PARA O SENHOR - pela 
sexta vez. o papa Francisco convoca 
a Igreja a aderir a esta iniciativa nas 
sexta e sábado que precedem o 4º 
Domingo da Quaresma. Este ano, o 
tema será “Ele perdoa todas as cul-
pas”. Haverá na sexta feira uma cele-
bração penitencial online, transmiti-
da pelas redes sociais e pelo Youtube 
e, no sábado, a igreja de SJosé estará 
aberta todo o dia com adoração do 
santíssimo. Mediante marcação pré-
via, os padres poderão atender em 
confissão nesse dia.
RENÚNCIA QUARESMAL - está nos sites de ambas as paróquias uma 
carta que o nosso bispo escreveu a este propósito. Este ano, o produ-
to das nossas renúncias será entregue à Caritas Diocesana de Coim-
bra, e poderá ser usada a conta IBAN PT50 001800032660688902063

Deus, Pai de misericórdia e fonte de toda a bondade, que nos 
fizestes encontrar no jejum, na oração e no amor fraterno

os remédios do pecado, olhai benigno para a confissão da nossa 
humildade, de modo que, abatidos pela consciência da culpa,

sejamos confortados pela vossa misericórdia. Por Nosso Senhor 
JCristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do ESanto.



REFLEXÃO
DESTRUÍ ESTE TEMPLO E EM TRÊS DIAS O LEVANTAREI

Neste terceiro Domingo da Quaresma, a Sagrada Liturgia 
vai-nos preparando para a páscoa de Jesus através da es-
cuta deste evangelho em que Jesus, devorado pela casa 
de Deus, expulsa os vendilhões do templo e afirma que 
o sinal que Ele lhes dará, de que tem autoridade para 
fazer aquilo, será com a destruição daquele templo e a 
sua reedificação em três dias. E o evangelista acrescenta: 
«Ele falava do Templo do seu corpo».  Para os judeus, o 
lugar por excelência do encontro com Deus era o Tem-
plo em Jerusalém. Jesus vem estabelecer uma nova or-
dem: já não é em Jerusalém nem em Garizim o lugar da 
verdadeira adoração; Ele é que é o verdadeiro lugar do 
encontro com Deus, pois Ele mesmo é o Filho de Deus.  
O Templo deixou de ser uma casa para ser uma Pessoa. 
E essa pessoa vão matá-la, mas Deus ressuscitá-la-á. E 
quando Ele ressuscitou, os discípulos lembraram-se do 
que Ele tinha dito e acreditaram na sua palavra.
A expulsão dos vendilhões do templo revela o amor zelo-
so que Jesus tem pela santidade do nome de Deus, e para 
que Ele não seja invocado em vão. Quando os discípulos 
lhe pedem para que os ensine a rezar como Ele reza, as 
primeiras palavras que lhes ensinou foi: “Pai nosso, que 
estás nos céus, que o Teu nome seja santificado”. Dizer 
que estás nos céus, é dizer que não se confunde com a 
criação, com a terra, pois Ele é o criador. E santificado, 
quer dizer mais ou menos a mesma coisa: a santidade, 
em Deus, indica o que Ele tem de único, de inefável, de 
estar acima de tudo e de todos e de não fazer parte da 
nossa realidade quotidiana. Ele é o totalmente outro. 
Diante dele o homem é convidado ao santo temor de 
Deus e, aqui, «temor» não indica medo, mas veneração, 
respeito, espanto, assombro diante da santidade do seu 
nome. E é porque o seu nome deve ser santificado que 
não deve ser invocado em vão. Vemos assim quanto os 
mandamentos dados por Deus ao povo durante o Êxodo 
estão presentes nas atitudes de Jesus. Ele não veio para 
abolir a lei antiga dada a Moisés, mas para a levar à per-
feição do amor.
Olhando para os dez mandamentos (os judeus chamam-
-lhe as dez palavras), é a primeira frase que é como o 
fundamento de todas as outras que se lhes seguem. “Eu 
sou o Senhor teu Deus que te fez sair da terra do Egipto.” 
O que significa: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da 
escravidão para fazer de ti um povo livre. É este preâm-
bulo que justifica todo o resto. A originalidade da Lei, em 
Israel, não é o seu conteúdo, é em primeiro lugar o seu 
fundamento: A libertação do Egipto. A Lei serve como ca-
minho de aprendizagem da liberdade. Podemos ler cada 
um dos mandamentos como um empreendimento de li-
bertação do homem, da parte de Deus, ou um método 
de aprendizagem da liberdade do homem. E a nossa qua-
resma é também um êxodo da escravidão dos ídolos que 
querem dominar-nos. Por isso ouvimos Deus dizer a Moi-
sés, a Israel e também a nós hoje: “Não terás outros deu-
ses perante Mim”. Os profetas ao longo de todo o Antigo 
Testamento serão campeões na luta contra a idolatria e 
não lhes foi nada fácil este combate que teve muitos in-
sucessos. E hoje é a mesma coisa, porque a definição de 
um ídolo é aquilo que ocupa no nosso coração o lugar de 
Deus e acaba por fazer de nós escravos. Pode ser uma 
seita, mas também o dinheiro, o sexo, uma droga, as re-

des sociais, a internet, ou tudo aquilo que pode ocupar 
os nossos pensamentos, ao ponto de nos fazer esquecer 
o que é importante. 
“Não farás nenhum ídolo, nenhuma imagem”:  todas as 
imagens são interditas porque falsas; Deus é o totalmente 
outro, o inacessível. É por pura graça que se faz próximo 
de nós. Então como se compreende que nós, católicos, 
tenhamos imagens? Em primeiro lugar não temos, nem 
podemos ter, imagens de Deus que seriam falsas pois 
«jamais alguém viu a Deus». Como o poria em imagem? 
Mas, se hoje colocamos diante dos nossos olhos imagens 
de Jesus, é porque o Mistério da Incarnação tornou pos-
sível o acesso ao mistério divino numa pessoa viva, com 
um corpo através do qual Deus feito homem pode expri-
mir-nos o seu amor, até à morte e morte de cruz. Quanto 
às imagens dos santos, e de modo particular da Virgem 
Maria, são postas diante de nós não para os adorar, mas 
porque são exemplos para nós e eles podem representar-
-se pois foram homens e mulheres que viveram connos-
co. Estas imagens não são ídolos. Elas não nos desviam 
de Cristo, elas conduzem-nos para Ele apesar de alguns 
excessos de certos cultos populares.
Todos os mandamentos são para nos tornarmos mais li-
vres. Por exemplo, o respeito pelo sábado foi muito im-
portante, pois essa Lei divina permitia às pessoas, pelo 
menos num dia por semana, descansarem o corpo e le-
vantarem os olhos para o alto de onde lhes vinha a salva-
ção. E até os escravos deviam descansar em dia de sába-
do. Se no trabalho não se introduz o descanso, o homem 
fica escravo do trabalho. Mas o sábado não é só o dia do 
descanso, é o dia da santificação do Senhor, o dia em que 
o homem celebra a sua libertação. Por mandato de Cris-
to, o homem novo recebe um dia novo, o dia do Senhor, 
o Domingo. E este dia, sendo também de repouso, é fun-
damentalmente o dia da ressurreição, o dia da Eucaristia. 
Pelo afastamento de Deus e da sua palavra muita gente 
hoje anulou o Domingo, fazendo dele apenas um dia fe-
riado para fazer outra coisa qualquer, mas não dia de se 
lembrar donde vem e para onde vai e quem são, como 
seres humanos e filhos de Deus. Que toda esta quares-
ma nos ajude a chegar ao dia novo da Vigília pascal em 
que, de vela acesa na mão, renunciaremos aos ídolos, à 
injustiça, ao reino das trevas, para aderir ao novo reino 
da liberdade e da graça que Cristo nos oferece pela sua 
morte e ressurreição.




