
 

Celebramos o III Domingo da Quaresma. 
 
No Evangelho de hoje, Jesus insurge-se contra a profanação do Templo. 
 
Invoquemos o Espírito Santo para entendermos a Palavra de Deus. 
 
CÂNTICO | Vem, acender (Tui amoris ignem, Comunidade Taizé) 
https://www.youtube.com/watch?v=Z-SlpAmxPtk (PT) 
https://www.youtube.com/watch?v=s1EW-43E_Hk (LT) 
 
LEITURA DO EVANGELHO  
Jo 2, 13-25 
 
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 na palavra de Jesus. 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. 
 
CÂNTICO | Não Adores  
https://www.youtube.com/watch?v=vYD8TpzL_Io 
 
TEXTO 
O que é agradável a Deus não são as oferendas, as promessas, os sacrifícios, mas a conversão de coração, 
que faz de nós Homem novo, e que é a grande mensagem da Ressurreição.  
Que o nosso coração seja o templo onde Deus habita. 
 
COMPROMISSO 
Senhor Jesus, esta semana, com a Tua ajuda, vou estar mais atento e aberto ao projecto que tens para mim, 
fazendo jejum das vontades à minha maneira. 
 
PAI-NOSSO…  

 
“A PALAVRA DE DEUS FAÇA MORADA EM NÓS” 
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