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I HISTÓRIA DO DIA

Lê e medita João 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: «Devorame o zelo pela tua casa».
Então os judeus tomaram
a palavra e perguntaramLhe: «Que sinal nos dás de
que podes proceder deste
modo?». Jesus respondeulhes: «Destruí este templo e
em três dias o levantarei».
Disseram os judeus: «Foram
precisos quarenta e seis
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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.

I DICA

Seguimos os caminho
“Da Cruz à Luz”
Coloca Junta à cruz as
Tábuas da Lei

I VOZ POÉTICA
Desde os umbrais

Vislumbramos desde os umbrais,
Entre as sombras pululantes
De um átrio cheio,
A nuvem tentadora da idolatria.
E Tu, Senhor,
No-lo dizes, à luz do dia
Pela força da palavra
«Não façais da casa de meu Pai
Uma casa de comércio»

Derruba, Senhor,
As bancas dos nossos interesses,
A piedade mercenária
E sem sabor.
Faz de nós, Senhor,
Um desses templos,
Casas de zelo e de virtude.
Que nos volva o Teu amor
E, nesse amor,
Possamos nós viver em plenitude.
[Bruno Pinto]

I PESQUISA DA APP

Ver o filme “Renascidos –
Novo Coração”:

I PARA JOGAR

Depois de leres o evangelho
podes testar o teu
conhecimento e atenção:
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Para te ajudar a pintar consulta o Boletim de Paróquia de Fafe,
pag 3:
https://www.paroquiadefafe.com/aqruivo-boletim-igreja-nova

