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LEITURAS 

1ª leitura: Ex 20,1-17 = A Lei foi dada por Moisés 
Salmo Responsorial: Sl 18 = Senhor, tens palavras de vida eterna 
2ª leitura: 1Cor 1,22-25 = Pregamos Cristo crucificado, a sabedoria de Deus 
Evangelho: Jo 2,13-25 = Destruí este templo, e em três dias eu o levantarei 
 

Primeiro olhar 
A partir do enfoque da superação da violência (CF2018), os Mandamentos divinos apresentam-se como proposta de 
viver na liberdade, própria da sabedoria dos humildes, daqueles que acolhem o Evangelho da Cruz, o grande sinal de 
Jesus como fonte da fé e recusa da violência.  

ILUMINADOS PELA PALAVRA 
Como nos dois primeiros Domingos da Quaresma, o enfoque para refletirmos a Palavra deste 3DQ-B 

vem da superação da violência, proposto pela Campanha da Fraternidade 2018. Os Mandamentos divinos, 
relatados na 1ª leitura, são caminhos e proposta de vida para se evitar formas de violência que agridem Deus, 
agridem o próximo e agridem a si mesmo. Quem assume a Lei do Senhor, adota para si a sabedoria dos 
humildes (SR) e, como sabemos pela experiência, a sabedoria dos humildes jamais é promotora de violências. 
São os arrogantes e os orgulhos que produzem violências. São os exploradores dos pobres que invadem até 
mesmo locais sagrados como o Templo, transformando-o em local de comércio, violando, isto é, fazendo 
violência ao usar o sagrado para lucrar. Diante de tal situação, compreende-se a reação de Jesus de expulsá-los 
da casa de oração, do local de encontro com o Pai (E). A violência não está em Jesus, mas naqueles que 
usurparam o local para outra finalidade. Jesus reage pelo zelo (E).  
Lei da liberdade e sabedoria dos humildes 

O início da 1ª leitura apresenta a origem dos 10 Mandamentos desta forma: "Eu sou o Senhor teu Deus 

que te tirou do Egito, da casa da escravidão" (1L). Deus se apresenta como libertador de uma das mais terríveis 
formas de violência contra a pessoa humana e contra a humanidade: a escravidão. A origem dos Dez 
Mandamentos está em Deus, que se apresenta como um "legislador" preocupado em libertar da violência que 
escraviza. Os Mandamentos, portanto, são normas para a liberdade e normas para evitar qualquer forma de 
violência. Quem segue os Mandamentos evita a violência e sente a alegria de ter paz no coração (SR).  

Os Mandamentos demonstram, de modo claro, que a proposta divina sempre oferece vida e liberdade ao 
seu povo. Quando isso é transgredido, como no caso do Templo, da parte dos mercadores (E), então Deus age 
para preservar a gratuidade de quem se coloca diante do Senhor para adorá-lo. Claro que, em se tratando de 
Mandamentos que libertam e indicam estradas de liberdade, existe a possibilidade de não aceitá-los. Isto pode 
ser fonte de violência. Quem não aceita os Mandamentos entra no caminho da violência. Isto está expresso num 
conhecido Midrash que fala dos Mandamentos nestes termos: "não te dei a Torá (Lei) para que esta seja para ti 
um peso a ser carregado, mas para que a Torá vos carregue". A Torá — resumida nos Mandamentos — é a luz 
dos olhos, como canta o salmista (SR), aquela que conduz pelo bom caminho da vida.  
O Templo de Deus Juntamente com os Mandamentos, também o Templo indica um modo e um local de 
encontro com Deus. — Mas, pode Deus habitar numa construção humana? Este é um questionamento que 
atormentou e inquieta a mente de muitos judeus por séculos. Por trás disso encontra-se a questão: onde 
podemos encontrar Deus para adorá-lo verdadeiramente? Uma questão que aparece na conversa de Jesus com a 
samaritana (Jo 4,20). Ou seja, o Templo testemunha verdadeiramente a presença de Deus? Jesus responde à 
Samaritana que a verdadeira adoração acontece em espírito e verdade (Jo 4,21). Não num local determinado, 
portanto, mas nem por isso se pode desvalorizar e transformar a finalidade do Templo. O Evangelho de hoje 
testemunha o zelo de Jesus pelo Templo, a ponto dele não suportar a violência feita ao Templo, transformando-
o numa praça de comércio. Eis a primeira verdade sobre o Templo. Jesus adota a agressividade por não suportar 
que o Templo seja constituído local de garantias religiosas, econômicas e sociais, como se vê, hoje, nas igrejas 
comerciais. O Templo é local de encontro com Deus e esta finalidade não pode ser roubada — roubo é atitude 
violenta — ou trocada por outras finalidades, como o enriquecimento com promessas milagrosas. Nossas 
igrejas não são locais de comércio, mas locais onde se anuncia a Cruz e Ressurreição de Jesus, manifestação da 
sabedoria divina (2L). É justamente este aspecto que revela a segunda verdade sobre o Templo. Jesus não se 
incomoda que o Templo de pedra seja destruído, porque o verdadeiro Templo será o seu corpo sacrificado na 



    
 

Cruz (2L e E). Esta verdade só é compreensível, diz João concluindo a discussão com os judeus, a partir da 
Ressurreição de Jesus (E).  
ILUMINADOS PELAS ORAÇÕES (eucologia da missa) 
Antífona de entrada - Sl 24,15-16  
O olhar fixo é uma atitude orante, de quem silenciosamente se coloca diante de Deus e reza. É como diz a 
canção "Romaria": "como não sei rezar vim aqui te olhar". Rezar com os olhos, rezar olhando e esperando ser 
visto para receber aquilo que necessita. É o orante que, em sua fé e esperança, não desvia seu olhar do olhar 
divino, reconhecendo que Deus o livra de toda armadilha. É o olhar de quem precisa ser visto em sua solidão e 
na sua tristeza. É o retrato de quem vive aprisionado e espera que Deus o veja e o liberte.  
Antífona de comunhão - Sl 83,4-5  
O salmista está dentro do Templo e observa que os passarinhos ali são acolhidos. Pássaros que se tornam 
hóspedes de um Deus que acolhe todos, até mesmo as mais simples criaturas, como as aves. Diante de tal 
meditação, o salmista deseja ser também acolhido por Deus e ter um local para morar no Templo, para viver 
sempre diante de Deus e passar a sua vida louvando sem cessar o Senhor.  
Proclamar a Oração Eucarística III com o Prefácio I da QuaresmaTema: “Sentido espiritual da Quaresma”  
CONTEXTO CELEBRATIVO 
O enfoque, como nos Domingos quaresmais anteriores, continua aquele da Campanha da Fraternidade 2018, no 
empenho de superar a violência. Neste sentido, o contexto celebrativo considera os Mandamentos como 
caminho que liberta da escravidão, a pior de todas as violências. Um segundo contexto considera a violência de 
transformar o Templo, local de encontro com Deus, numa casa de comércio. É uma violência que agride a fé e a 
simplicidade de quem adora e teme a Deus.  
VAMOS CANTAR A CELEBRAÇÃO  
As canções sugeridas têm a finalidade de facilitar o repertório da celebração. Normalmente, propomos cinco canções. 
Caso, nenhuma seja conhecida, a poesia da letra poderá orientar na escolha de outra canção. Os números entre 
parêntesis indicam o número da canção, na lista após comentário. 

Iluminados pelas canções 
Diante da proposta divina de libertar e oferecer os Mandamentos como caminho para continuar vivendo 

livres, superando todo tipo de violência, a primeira canção poderá cantar a sabedoria de Deus presente nos seus 
Mandamentos (entrada [2]). O mesmo temário de libertação da violência que escraviza poderá acompanhar os 
celebrantes na apresentação das oferendas, cantando o hino da Campanha da Fraternidade 2018 (ofertas [5]). É 
graças à libertação adquirida pela Cruz de Jesus Cristo (2L), que os celebrantes aproximam-se do altar para 
partilhar a vida divina, presente na Eucaristia (comunhão [2 ou 3]).  

Voltamos a insistir sobre a importância de cantar canções quaresmais tradicionais da comunidade neste 
momento da dispersão da assembléia. É sempre útil ajudar os celebrantes a deixar a igreja lembrando-os que 
estão vivendo a Quaresma.  
Entrada:  
1 – “Quando meu servo chamar” (CD CF2018 – fx 5) 
2 – “Lembra, Senhor, o teu amor” (CD CF2018 – fx 6) 
3 – “Senhor, eis aqui teu povo” (SAL 825) (CD Liturgia XIII; fx 1)  
4 – “Senhor, Deus de nossos pais” (SAL 1347) (CO 145) 
5 – “Eis o tempo da conversão” (SAL 590) (CO 146)  
Aclamação ao Evangelho:  
1 – “Louvor a vós, ó Cristo" (SAL 1132) (CD Liturgia XIII; faixa 3) 
2 – “Louvor e glória! Tanto Deus” (SAL 1245) (CD Liturgia XIII; faixa 3) (CD “CF 2012” fx: 10) 
3 – “Honra, glória” (SAL 808) (CO 142)  
4 – “Glória e louvor a vós, ó Cristo” (CD “CF2018” fx: 10)  
5 – “Louvor e glória a ti” (SAL 810)  
Ofertas:  
1 – “O vosso coração de Pedra” (SAL 1133) (CD Liturgia XIII; fx 5) 
2 – “Sê bendito, Senhor, para sempre” (SAL 813) (CF/2004) 
3 – “Livrai-nos, ó Senhor” (CD CF2018 fx 11) 
4 – “Volta o teu olhar, Senhor (SAL 1302) (CD “CF 2011” - fx: 8)  
5 – “Neste tempo quaresma” (Hino da CF/2018 – CD da CF2018 – fx 1)  



    
 

Comunhão: 
1 – “Quando invocar eu atenderei” (SAL 1135) (CD Liturgia XIII; faixa 7) 
2 – “Ao se aproximar a Páscoa” (CD CF2018 – fx 16)  
3 – “Eu vim para que todos tenham vida” (SAL 865) (CO 164) (CD Liturgia XIII; fx 13) 
4 – “O pão da vida, a comunhão” (SAL 852) (CO 144) 
5 – “Reconciliai-vos com Deus” (SAL 805) (HL, 2; p. 187) (CD Liturgia XIII; faixa 6) 
Envio:  
1 – “Pecador, agora é tempo” (SAL 818) 
2 – “Da bendita cruz, ao lenho sagrado” (SAL 874) (CO 167) 
3 – “Vinde, vinde todos, todos a Jesus” (SAL 863) 
4 – “O vosso coração de pedra” (SAL 1133) (CO 162) 
5 – “Alô, meu Deus” (SAL 10) (CO 10) 
O QUE VALORIZAR NA CELEBRAÇÃO 
Espaço simbólico: continuamos a insistir na importância de não colocar flores ou folhagens neste Tempo da 
Quaresma. Neste Domingo, dois símbolos falam da riqueza da sabedoria divina na vida humana: os 
Mandamentos, definido pelo salmista como “sabedoria dos humildes”, e a Cruz, definida por Paulo (2L) como 
“sabedoria de Deus”. Disto, a sugestão para unir os dois símbolos num arranjo, como na foto. A Cruz é feita 
com madeira tosca e as Tábuas da Lei podem ser feitas com material maleável e pintá-las com cor de pedra.  

 
Frase celebrativa: a composição da frase celebrativa une os Mandamentos (1L) e seu efeito na vida humana: a 
sabedoria dos humildes (SR).  
Frase celebrativa Mandamentos de Deus: sabedoria dos humildes!  

Equipe de acolhida: acolher os celebrantes com a definição que Jesus faz do Templo: uma casa de oração e 
jamais um local de comércio.  
Frase de acolhida Bem-vindo à casa de oração!  
Ambientação e pensamento inicial:  
Pensamento inicial 
A celebração deste 3º Domingo da Quaresma convida a iluminar nossas vidas nos Mandamentos divinos para se entrar 
no caminho da sabedoria dos humildes. Uma Liturgia que apresenta Jesus zeloso pela Casa do Pai, expulsando os 
vendilhões do Templo, e apresenta a Cruz como sabedoria do mistério de Deus.  
Ritos iniciais 
Motivação ritual  

O acolhimento dos celebrantes, nos ritos iniciais, comunica a liberdade vivenciada por quem vive iluminado pelos 
Mandamentos.  
O ato penitencial, inspirado na 1ª leitura e no salmo responsorial, está estruturado para ser ritualizado com dois 
ministros. Um deles poderá ser o padre, de preferência aquele que intercede o perdão divino.  

Antífona de entrada:  
Quando reconhecerdes a minha santidade, eu vos reunirei de todas as nações. Derramarei sobre vós uma água pura, e 
sereis purificados de todas as suas faltas. Dar-vos-ei um espírito novo, diz o Senhor.  
Acolhida presidencial:  
A misericórdia divina que conforta os nossos corações e ilumina nossas vidas com a Cruz de seu Filho Jesus, esteja 
convosco. T – Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo! 
Monição inicial:  
Os Mandamentos de Deus, proclamados na 1ª leitura, são um modo de viver livres de todo tipo de escravidão. São os 
Mandamentos divinos que modelam a sabedoria dos humildes e iluminam as escolhas certas de nossas existências.  



    
 
Porque nem sempre seguimos os Mandamentos divinos e porque muitas vezes nos deixamos levar pela violência do 
orgulho e da arrogância, peçamos perdão. (breve momento de silêncio) 
Ato penitencial:  
Reconhecemos considerar os Mandamentos divinos como peso e como limitação de nossa liberdade.  
— Perdoai-nos, Senhor, pelas vezes que não acolhemos os vossos Mandamentos e tende compaixão de nós!  
T – Perdoai-nos, Senhor, e tende piedade de nós!  
Sabemos que nos castigas justamente por nossos pecados, mas que bem maior é a vossa misericórdia.  
— Perdoai-nos, Senhor, pelas vezes que pecamos, desviando-nos de vossos caminhos e tende compaixão de nós!  
T – Perdoai-nos, Senhor, e tende piedade de nós!  
Confiamos que vossos preceitos são precisos e mesmo assim os rejeitamos, preferindo seguir nossos caprichos.  
— Perdoai-nos, Senhor, pelas vezes que desprezamos vossos preceitos e tende compaixão de nós!  
T – Perdoai-nos, Senhor, e tende piedade de nós!  
P - Deus compassivo, tende compaixão de nós e perdoai nossos pecados, para que purificados em vosso amor e 
vivendo vossos Mandamentos, possamos alcançar a vida eterna. T – Amém!  

Oração do dia: Oremos 
Ó Deus, fonte de toda misericórdia e de toda bondade, vós nos indicastes o jejum, a esmola e a oração como remédio 
contra o pecado. Acolhei esta profissão de nossa fraqueza para que, humilhados pela consciência de nossas faltas, 
sejamos confortados pela vossa misericórdia. PNSJC. T – Amém!  

Liturgia da Palavra 
Motivação ritual  

Existe um desafio à conversão, presente na Palavra deste Domingo: viver os Mandamentos divinos para ter a sabedoria 
dos humildes e para viver com alegria no coração (SR).  

Proposta para a homilia 
Objetivo: três pontos para refletir com os celebrantes: os Mandamentos não escravizam, mas são propostos por Deus 
como caminho que produz a sabedoria dos humildes. Os arrogantes e orgulhosos são promotores da violência por 
imporem fardos pesados que oprimem. Jesus não é violento; violentos são aqueles que enganam o povo com 
promessas de milagres, no Templo. 
Dinâmica: para dinamizar a proposta de homilia, sugerimos as seguintes imagens: (1) foto ou ilustração das Tábuas da 
Lei; (2) foto de pessoas sorrindo; (3) ilustração Bíblica de Jesus expulsando os vendilhões do Templo.  

Profissão de fé:  
Nós cremos que os Mandamentos divinos nos conduzem nos caminhos do amor, da paz e da liberdade.  
Cremos que os Mandamentos divinos nos fortalecem para testemunhar que a Cruz de Jesus Cristo é a sabedoria de 
Deus para o mundo. Professemos nossa fé: Creio em Deus... 
Oração dos fiéis: Iluminai-nos, Senhor, com a luz dos vossos preceitos!  
P – Expulsando os vendedores do Templo, Jesus expulsa da Casa do Pai a hipocrisia e a mentira. Neste tempo 

da Quaresma, voltemos ao Pai para confiar a ele nosso desejo sincero de sermos por ele atendidos com toda a 

humildade. 

Por todos que exercem autoridade entre o povo, para que abandonem a violência da corrupção e, iluminados 
pelos Mandamentos divinos, busquem estabelecer um mundo mais justo e mais humano, rezemos ao Senhor:  
T - Iluminai-nos, Senhor, com a luz dos vossos preceitos!  

Pelos cristãos de todas as Igrejas, para que vivendo à luz da sabedoria divina, presente na Cruz de Jesus Cristo, 
promovam a fraternidade como modo de construir a paz e superar a violência, rezemos ao Senhor:  
T - Iluminai-nos, Senhor, com a luz dos vossos preceitos!  

Pelas pessoas que sofrem a violência da fome, para que nossa caridade favoreça a partilha do pão em vista de 
construir um mundo cada vez menos violento, rezemos ao Senhor:  
T - Iluminai-nos, Senhor, com a luz dos vossos preceitos!  

Para que nossa comunidade, especialmente neste tempo da Quaresma, crie condições de compartilhar e acolher 
as necessidades daqueles que conosco convivem, rezemos ao Senhor:  
T - Iluminai-nos, Senhor, com a luz dos vossos preceitos!  

Para que a Campanha da Fraternidade alcance seus objetivos, promovendo uma sociedade que se ilumine na luz 
do projeto divino em vista de superar a violência, rezemos ao Senhor: 
T - Iluminai-nos, Senhor, com a luz dos vossos preceitos!  

P - Deus nosso Pai, vós nos ofereceis os vossos Mandamentos para que vivamos uma vida justa e santificada. 

Ouvi nossas orações, para que possamos viver de acordo com a vossa vontade. Pedimos isso por Jesus Cristo, 

nosso Senhor. T - Amém. 
Liturgia Sacramental 
Motivação ritual  

O local onde nos encontramos com Deus, como por exemplo, o Templo, não pode perder a sua finalidade como local de 
oração e de adoração.  



    
 
As pessoas que se dedicam ao cuidado da igreja da comunidade, como por exemplo as faxineiras e a equipe de 
ornamentação, podem representar a assembléia deste Domingo levando as oferendas ao altar.  

Procissão das ofertas: quem respeita a igreja como local de oração e de adoração a Deus, vive os 
Mandamentos divinos e pode dignamente apresentar suas oferendas no altar da comunidade.  
Orate fratres:  
Orai, irmãos e irmãs, para que a purificação de nosso templo interior pela penitência quaresmal torne dignas as 
oferendas que apresentamos a Deus Pai todo-poderoso. T – Receba o Senhor por tuas mãos 
Oração sobre as oferendas:  
Ó Deus de bondade, concedei-nos por este sacrifício que, pedindo perdão de nossos pecados, saibamos perdoar 
nossos semelhantes. PCNS. T – Amém!  

Oração eucarística:  
Com todo respeito, coloquemo-nos em adoração silenciosa diante de nosso Deus e Senhor.  
Preparação para a comunhão 
Motivação ritual  

O grande encontro com Deus, na pessoa de Jesus Cristo, acontece pelo sacramento da Eucaristia, memória da Paixão e 
da Cruz de Jesus Cristo (2L).  

Pai nosso:  
O Senhor que conhece os nossos corações reza conosco para que sinceramente vivamos os preceitos divinos, dizendo: 
Pai nosso... 

Abraço da paz:  
Iluminados pela luz dos Mandamentos divinos, partilhemos nosso abraço de paz e de reconciliação.  
Convite para a comunhão:  
Este Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus! Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.  
Antífona de comunhão:  
Até o pássaro encontra abrigo e a andorinha um ninho para pôr os seus filhotes: nos vossos altares, Senhor do universo,  
meu rei e meu Deus! Felizes os que habitam em vossa casa: sem cessar podem louvar-vos!  
Oração depois da comunhão:  
Ó Deus, tendo recebido o penhor do vosso mistério celeste, e já saciados na terra com o pão do céu, nós vos pedimos a 
graça de manifestar em nossa vida o que o sacramento realizou em nós. PCNS. T – Amém!  

Ritos finais 
Motivação ritual  

A proposta dos Mandamentos, que Deus oferece como caminho de libertação e como modo de cultivar a sabedoria dos 
humildes é um desafio à nossa conversão.  
Sugerimos que o padre proponha o compromisso concreto, insistindo que a vivência dos Mandamentos não nos prende, 
mas nos liberta. Isto torna-se desafio à nossa conversão.  
Propomos uma fórmula própria, inspirada no contexto celebrativo, ressaltando o senhorio de Deus e a súplica para que 
cada celebrante se converta ao projeto divino. 

Compromisso concreto: propor viver iluminando-se nos Mandamentos divinos, que libertam de violências que 
escravizam. Em segundo lugar, propor assumir os Mandamentos não como uma carga que torna a vida mais pesada, 
mas como um caminho que faz crescer no coração a sabedoria dos simples.  
Bênção e despedida:  
P – O Senhor esteja convosco. T – Ele está no meio de nós. 
P – Deus, Pai de misericórdia conceda a todos vós, que viveis os seus Mandamentos a graça da verdadeira conversão. 
T – Amém! 
P – O Senhor Jesus Cristo que com a Morte de Cruz se tornou poder e sabedoria de Deus, vos proteja e sempre ilumine 
os passos de vossas vidas. T – Amém! 
P – O Espírito da Sabedoria e da fortaleza vos sustente na luta contra o mal para poderdes com Cristo celebrar a vitória 
da sua Páscoa.T – Amém! 
P – Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. T – Amém! 
O envio poderá ser feito com a frase que conclui o Evangelho desse Domingo: 
Busquem a sabedoria dos humildes e vivam felizes! Ide em paz, o Senhor vos acompanhe.  

LITURGIA DA PALAVRA (leituras) 
Atenção 
No quadro abaixo estamos propondo uma monição geral da Liturgia da Palavra, que poderá ser feita pelo sacerdote ou 
pelo comentarista. Esta monição elimina as motivações de cada uma das leituras.  

 

Os Mandamentos divinos, proclamados na 1ª leitura, apresentam-se como proposta para se viver na liberdade, 

própria da sabedoria dos humildes. Aqueles que acolhem o Evangelho da Cruz respeitam o Templo como local 

de adoração e de encontro com Deus pela oração.  

 



    
 

1a Leitura: Ex 20,1-17 

 
Leitura do livro do Êxodo 
 
Naqueles dias, 
Deus pronunciou todas estas palavras: 
"Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou do Egito, 
da casa da escravidão. 
Não terás outros deuses além de mim. 
Não pronunciarás o nome do Senhor teu Deus em 
vão, 
porque o Senhor não deixará sem castigo 
quem pronunciar seu nome em vão. 
Lembra-te de santificar o dia de sábado. 
Honra teu pai e tua mãe, para que vivas longos anos 
na terra que o Senhor teu Deus te dará 
Não matarás. 
Não cometerás adultério. 
Não furtarás 
Não levantarás falso testemunho contra o teu 
próximo. 
Não cobiçarás a casa, do teu próximo. 
Não cobiçarás a mulher do teu próximo, 
nem seu escravo, nem sua escrava 
nem seu boi; nem seu jumento 
nem coisa alguma que lhe pertença" 
 
Palavra do Senhor 
Graças a Deus 
 
Salmo Responsorial – Sl 18 

 

Senhor, tens palavras de vida eterna. 

 
A lei do Senhor Deus é perfeita 
conforto para a alma! 
O testemunho do Senhor é fiel 
sabedoria dos humildes. 
 
Senhor, tens  palavras de vida eterna. 

 
Os preceitos do Senhor são precisos 
alegria ao coração. 
O mandamento do Senhor é brilhante, 
para os olhos é uma luz. 
 
Senhor, tens  palavras de vida eterna. 

 
É puro o temor do Senhor  
imutável para sempre. 
Os julgamentos do Senhor são corretos 
e justos igualmente. 
 
Senhor, tens  palavras de vida eterna. 

 
Mais desejáveis do que o ouro são eles  
do que ouro refinado. 
Suas palavras são mais doces que o mel 
que o mel que sai dos favos 
 

Senhor, tens  palavras de vida eterna. 

 

2ª Leitura: 2Cor 1,22-25 

 
Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios 
 
Irmãos: 
Os judeus pedem sinais milagrosos,  
os gregos procuram sabedoria. 
Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, 
escândalo para os judeus e insensatez para os 
pagãos. 
Mas, para os que são chamados, 
tanto judeus como gregos, 
esse Cristo é poder de Deus 
e sabedoria de Deus. 
Pois o que é dito insensatez de Deus  
é mais sábio do que os homens, 
e o que é dito fraqueza de Deus 
e mais forte do que os homens. 
 
Palavra do Senhor 
Graças a Deus 
 

Aclamação ao Evangelho: Jo 3,16 

Glória e louvor a vós, ó Cristo. 

Tanto Deus amou o mundo, que lhe deu seu Filho 
único; 
todo aquele que nele crer nele há de ter a vida 
eterna.  
 
Evangelho: Jo 2,13-25 

 
Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo 
João 
 
Estava próxima a Páscoa dos judeus 
e Jesus subiu a Jerusalém. 
No templo, encontrou os vendedores de bois, 
ovelhas e pombas 
e os cambistas que estavam aí sentados. 
Fez então um chicote de cordas 
e expulsou todos do Templo,  
junto com as ovelhas e os bois; 
espalhou as moedas 
e derrubou as mesas dos cambistas. 
E disse aos que vendiam pombas:  
“Tirai isso daqui! 



    
 

Não façais da casa de meu Pai uma casa de 
comércio!” 
Seus discípulos lembraram-se, mais tarde, 
que a Escritura diz: 
“O zelo por tua casa me consumirá”. 
Então os judeus perguntaram a Jesus: 
“Que sinal nos mostrar para agir assim?” 
Ele respondeu: 
“Destruí este Templo, 
e em três dias eu o levantarei”. 
Os judeus disseram: 
“Quarenta e seis anos foram precisos 
para a construção deste santuário 
e tu o levantarás em três dias ?” 
Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. 

Quando Jesus ressuscitou 
os discípulos lembraram-se de que ele tinha dito 
e acreditaram na Escritura e na palavra dele. 
Jesus estava em Jerusalém durante a festa da 
Páscoa. 
Vendo os sinais que realizava,  
muitos creram no seu nome. 
Ms Jesus não lhes dava crédito, 
pois ele conhecia a todos; 
e não precisava do testemunho de ninguém 
acerca do ser humana, 
porque ele conhecia o homem por dentro 
 
Palavra da Salvação  
Glória a vós, Senhor! 
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REFLEXÃO CELEBRATIVA (proposta de homilia) 
 
1 - Mandamentos que libertam      
A 1ª leitura proclamou os 10 Mandamentos da Lei de Deus. O conceito de Mandamentos tem a ver com algo 
"mandado". Alguém manda e outro ou outros obedecem. Na nossa cultura, isso é entendido como cerceamento, 
algo que impede a liberdade. Por isso, é importante prestar atenção como se inicia a proclamação dos Dez 
Mandamentos. Inicia-se com Deus recordando que ele tirou o povo da escravidão do Egito. No contexto da 
Campanha da Fraternidade, lembro que a escravidão é a pior de todas as violências que existem contra o 
homem e a mulher. Deus supera a violência tirando o povo da escravidão. Um modo de superar a violência é 
tirando pessoas de escravidões, de vícios, de compulsões, de situações que machucam e matam a vida. E não 
estou falando aqui de gente que mora longe de nós; infelizmente muitas famílias têm escravos de vícios, da 
bebida, da droga dentro de suas casas. São violências que escravizam. Deus libertador, oferece os 
Mandamentos para libertar.  
 
2 - Mandamentos e sabedoria dos humildes      
No salmo responsorial, o salmista cantava que a Lei do Senhor, os Dez Mandamentos, é a sabedoria dos 
humildes. É uma expressão muito bonita. Faz compreender que os humildes, aqueles que seguem os 
Mandamentos divinos, têm uma sabedoria de vida em seu modo de viver. O contrário nos leva a entender que 
os orgulhosos, os arrogantes, os poderosos não iluminam suas vidas nos Mandamentos e, por isso, tornam-se 
promotores da violência. A superação da violência não acontece pela força do orgulho e da arrogância, mas 
pela sabedoria dos humildes, vivendo os Mandamentos divinos. Volto a insistir que os Mandamentos divinos 
não tiram a nossa liberdade, mas criam em nós a sabedoria dos humildes. É pela humildade que superaremos a 
violência.  
 
3 - Jesus no Templo      
O Evangelho fala do zelo de Jesus pela casa do Pai. A reação agressiva de Jesus aconteceu porque os 
mercadores violam o sentido do Templo; praticam violência contra o Templo, que Jesus define como Casa do 
Pai. Jesus reage de modo enérgico porque os mercadores transformam o Templo em casa de ladrões. O ladrão, 
aquele que rouba, é um violento. O que os mercadores do Templo roubam? Roubam da simplicidade de 
pessoas, que vão ao Templo — pegando aqui um gancho na crítica que Paulo, na 2ª leitura, faz aos que vivem a 
fé buscando milagres — e precisam pagar para isso. O Templo não é local para se comercializar com Deus, mas 
para se encontrar com Deus na gratuidade; não comercializando graça, promessas de riquezas e milagres. Esta é 
uma violência religiosa que precisamos superar. Quem oferece milagres em troca de dinheiro pratica violência 
por transformar a Casa do Pai, como diz Jesus, em um local de comércio. Contra esta violência, Jesus reage 
com energia. Amém! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

 

 

 

 

 

 

1a Leitura: Ex 20,1-17 

 
Leitura do livro do Êxodo 
 
Naqueles dias, 
Deus pronunciou todas estas palavras: 
"Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou do Egito, 
da casa da escravidão. 
Não terás outros deuses além de mim. 
Não pronunciarás o nome do Senhor teu Deus em vão, 
porque o Senhor não deixará sem castigo 
quem pronunciar seu nome em vão. 
Lembra-te de santificar o dia de sábado. 
Honra teu pai e tua mãe, para que vivas longos anos 
na terra que o Senhor teu Deus te dará 
Não matarás. 
Não cometerás adultério. 
Não furtarás 
Não levantarás falso testemunho contra o teu próximo. 
Não cobiçarás a casa, do teu próximo. 
Não cobiçarás a mulher do teu próximo, 
nem seu escravo, nem sua escrava 
nem seu boi; nem seu jumento 
nem coisa alguma que lhe pertença" 
 
Palavra do Senhor 
Graças a Deus 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

 

 

 

 

 

2ª Leitura: 2Cor 1,22-25 

 
Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios 
 
Irmãos: 
Os judeus pedem sinais milagrosos,  
os gregos procuram sabedoria. 
Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, 
escândalo para os judeus e insensatez para os pagãos. 
Mas, para os que são chamados, 
tanto judeus como gregos, 
esse Cristo é poder de Deus 
e sabedoria de Deus. 
Pois o que é dito insensatez de Deus  
é mais sábio do que os homens, 
e o que é dito fraqueza de Deus 
e mais forte do que os homens. 
 
Palavra do Senhor 
Graças a Deus 
 

 


