
 
 

 

Montijo, 7 de Março de 2021 

Folha Dominical 

 

«Não façais da casa de meu Pai  

casa de comércio» 
 

Hoje, perto da Páscoa, sucedeu um fato insó-

lito no templo. Jesus retirou do templo o reba-

nho dos vendedores, derrubou as bancas dos 

cambistas e disse aos vendedores de pom-

bas:  «Tirai tudo isto daqui; não façais da casa 

de meu Pai casa de comércio». 
 

O templo de Deus convertido num mercado! 

Que barbaridade! Deve ter começado com 

pouca coisa. Algum pastor que subia para 

vender um cordeiro, uma anciã que queria 

ganhar algum trocado vendendo pombas..., 

e a bola foi crescendo. 
 

Eu também sou templo de Deus. Se não cuido 

a minha soberba, o meu orgulho, a preguiça, 

a gula, a inveja, a avareza, tantos trajes do 

egoísmo, que se infiltram dentro nós e estra-

gam tudo. Por isso, o Senhor nos coloca em 

alerta: «O que vos digo, digo a todos, vigiai!»  
 

Vigiar? — Tento fazê-lo cada noite? 

Ofendi alguém?  

São retas as minhas intenções?  

Estou disposto a cumprir sempre e em tudo a 

vontade de Deus? 

Durante o tempo em que estão suspensas as 

celebrações comunitárias, a nossa Igreja Ma-

triz irá abrir as suas portas para oração indivi-

dual.  
 

De quarta a sábado, entre as 10:00 e as 11:30, 

o convite é para adorar Jesus presente no 

sacrário e reconciliar-se com o Senhor através 

do Sacramento da Confissão. 
 

Pedimos que seja responsável no  

cumprimento das normas da DGS.  
 

Entre, dirija-se a um lugar disponível e  

permaneça aí até sair.  
 

Por favor não circule pela Igreja 
 

Relembramos os contactos para as marca-

ções de intenções de missa e atendimento de 

cartório: 

                              912 250 030  
 

paroquiaespiritosanto.montijo@gmail.com 

Domingo III da Quaresma 
Ano B 
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Domingo  III da Quaresma 

Ano B 

 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São João 
 

 

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 pom-

bas: «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 lembra-

ram-se do que tinha dito e acreditaram na 

Escritura e na palavra de Jesus. Enquanto Je-

sus 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 to-

dos e não precisava de que Lhe dessem infor-

mações sobre ninguém: Ele bem sabia o que 

há no homem.  

Jo 2, 13 - 25 

 

Visitar os enfermos | Visitar os presos  
 

Reflexão de São José 
 

Queridos filhos, 
 

Espero voltar a encontrar-vos bem, na certeza 

de uma Quaresma bem vivida com os olhos 

na Cruz, verdadeira porta do Céu! 
 

Esta semana proponho-vos meditarmos em 

duas obras de misericórdia corporais que es-

tão intimamente unidas: “Visitar os enfermos” 

e “Visitar os presos”. 
 

O Papa Francisco escreveu, recentemente, 

sobre mim que «José não hesitou em obede-

cer, sem se questionar sobre as dificuldades 

que encontraria […]. Em todas as circunstân-

cias da sua vida, José soube pronunciar o seu 

“fiat”, como Maria, na Anunciação, e Jesus, 

no Getsémani. Na sua função de chefe de 

família, José ensinou Jesus a ser submisso aos 

pais, segundo o mandamento de Deus. Ao 

longo da vida oculta de Nazaré, na escola de 

José, Ele aprendeu a fazer a vontade do Pai. 

Tal vontade torna-se o seu alimento diário». 
 

Pode parecer que não, mas a obediência 

está intimamente ligada a estas duas obras 

de misericórdia que hoje vos apresento.  
 

Depois de nos ensinar que Deus nos ouve e 

responde àquilo que Lhe pedimos, Jesus con-

clui: «Portanto, o que quiserdes que os homens 

vos façam fazei-lho vós também: esta é a Lei 

e os Profetas» . 
 

A caridade é, assim, fruto direto desta relação 

viva e íntima com Deus que é a Fé. A 

“obediência da fé”, depois de nos revelar  

quem é Aquele Deus a quem assentimos com 

toda a nossa vontade, leva-nos à certeza da 

necessidade de nos identificarmos com Ele.  

 

Ora, Ele é Amor, e por isso nós devemos tam-

bém fazermo-nos Amor. Eis a simplicidade da 

vida cristã. 
 

Podeis perguntar: “Então, mas hoje, confinados 

em casa, assolados por uma doença tão con-

tagiosa, como podemos visitar quem quer que 

seja?”. 
 

Quantos presos nas suas doenças, corporais e 

espirituais, conheceis hoje? Com quantos doen-

tes nas suas prisões, tão diversas quantas cir-

cunstâncias existenciais, vos deparais hoje? 
 

Doentes do corpo ou da alma, doenças que 

contagiam toda uma família ou uma comuni-

dade, doenças que destroem qualquer 

“sistema relacional”. Presos cativos nos seus 

infinitos afazeres mundanos, condicionados pe-

la urgência imposta pelo mundo sobre aquilo 

que não é, de todo, o mais importante. 
 

Doenças e prisões como o egoísmo, a avareza, 

a soberba, a inveja, a luxúria, a gula, a ira, a 

preguiça… Doenças e prisões que se exprimem 

em sintomas bastante concretos, em pecados – 

umas vezes mais despercebidos, outras nem 

tanto – que mostram a necessidade de uma 

cura verdadeiramente eficaz que conduza à 

liberdade. 
 

Esta cura libertadora, muitas vezes, está a um 

“comprimido”, a uma “pomada”, de se tornar 

atual e atuante. Pela nossa obediência ao 

mandamento da Caridade, façamo-nos verda-

deiros enfermeiros e visitadores, façamo-nos 

“bisnaga” e “blíster” nos quais a Graça se ad-

ministra àqueles que dela precisam urgente-

mente. 
 

Que tenhamos a coragem e a lucidez de Pedro 

diante do paralítico à porta do Templo: «Não 

tenho ouro nem prata, mas o que tenho, isto te 

dou: Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levan-

ta-te e anda!» . 
 

Uma carta, uma mensagem, uma chamada, 

uma videoconferência, uma saudação à jane-

la: se é por Amor, tudo vale; e dar Jesus é sem-

pre Amor! 
 

Continuação de uma santa Quaresma, com a 

certeza de que a Cruz conduz ao Sepulcro va-

zio! 
 

Vosso, junto de Deus, 

                                                     José de Nazaré 



Amanhã,  sábado, dia 06 de março, pelas 

21:30, teremos a nossa primeira reflexão qua-

resmal rumo à Páscoa Gloriosa de Jesus.  

 

 

Um tempo de recolhimento para nos centrar-

mos "na Essência do Essencial".  

 

 

O encontro decorrerá na sala virtual Zoom e 

será aberto a todos, até ao limite de 100 parti-

cipantes, que serão admitidos por ordem de 

chegada.  

 

Link, aqui  

 https://us02web.zoom.us/ j/81398370718?

pwd=UmJxNE5nVlA3SnhiRzdEYjB2eENKQT09 

 

Bem Hajam 
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