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DEDICAÇÃO DA BASÍLICA DO LATRÃO 

Era particularmente notável entre os antigos israelitas o sentimento de profundo temor diante 
da majestade de Deus. Ao passo que nós, da geração do Novo Testamento, preferimos 
aproximar-nos de Deus em atitude de confiança e de amor.  

 
Os santos Padres notam, por exemplo, a evidente  diferença entre a promulgação da Lei de 
Moisés no monte Sinai, onde Deus se manifesta num quadro de relâmpagos e trovões e toques 
de trombeta, e no meio dos novelos da fumaça de uma densa nuvem, e a proclamação da lei 
de Jesus, na tranquila paz do Monte das Bem-aventuranças, no meio de discípulos cheios de 
uma atenção toda feita de amor.  



 
Estamos lendo neste domingo como primeira leitura - preparando o evangelho da expulsão dos 
vendilhões do Templo - a cena da promulgação do Decálogo no Sinai: bom ler a narração 
completa no livro do Êxodo, para ver como é empolgante a descrição feita pelo escritor 
sagrado. Dá bem uma noção do imenso temor de Que se sentia possuído o povo, diante da 
manifestação de Deus no alto da montanha. 

 
E aí se elencam os dez mandamentos, com ênfase  especialíssima em tudo o que se refere à 
adoração de Javé, ao repúdio da idolatria e à reverência devida ao nome do Senhor. Não seria 
fora de propósito notar que o modo de dividir os mandamentos em dez é diferente nos diversos 
autores antigos, como Fílon, Flávio Josefo ou Orígenes. A sequencia adotada pela Igreja é a de 
Santo Agostinho. 

 
No conjunto formam essa lei fundamental que está na consciência de toda a humanidade e 
que, se faltasse, tornar-se-ia impossível uma convivência pacífica e honesta entre os homens. 
Mas no Sinai ela é transmitida pela autoridade pessoal de Deus, Senhor da História. Esse Deus 



que se apresenta como aquele que livrou o povo da escravidão do Egito e que, portanto, tem 
direito à sua obediência e vem fazer com ele um pacto. 

 
Esse pacto - a "aliança" - se consagrou com um soleníssimo sacrifício, oferecido sobre um altar 
rodeado de doze estrelas, representando as doze tribos de Israel. No fim da exposição da Lei, 
feita por Moisés, o povo se comprometeu a cumpri-Ia e foram todos aspergidos com o sangue 
dos novilhos imolados. Era a promulgação da carta nacional e religiosa de um novo povo. E foi 
gravada em duas tábuas de pedra, que se conservaram na Arca, chamada, por isso mesmo, a 
"Arca da Aliança". Ela permanecerá para sempre, elevada e santificada pela Lei nova do 
Evangelho, onde, aliás, Jesus sintetiza tudo na lei do amor: "amar a Deus sobre todas as coisas 
e ao próximo como a si mesmo". A Lei e os profetas, tudo está aí compendiado. 

 
A página do evangelho de São João, que se vai ler em seguida, focaliza um grave desrespeito 
ao segundo mandamento. E a cena da profanação do Templo, onde circulavam mercadores de 
bois, de ovelhas e de pombos, e onde os cambistas faziam as trocas de moedas. Jesus repudiou 
tudo aquilo energicamente, fazendo até um chicote de cordas para expulsar todos aqueles 
profanadores, dizendo-lhes: Tirem tudo isso daqui! Não façam da casa de meu Pai uma praça 
de comércio. Pois, na verdade, tinham transformado a casa de oração num antro de negócios, 
nem sempre honestos. E o Divino Mestre não poderia mesmo tolerá-Io. 

 
Mas no gesto de Jesus havia algo de mais profundo. Antes de tudo, é preciso notar que os 
judeus reclamaram contra Jesus. Só um profeta de grandes poderes teria autoridade para fazer 
gestos assim. E perguntaram que sinal Jesus poderia dar de que tinha tal poder. Jesus 
prometeu um sinal solene: "Destruí este templo e em três dias eu o reerguerei". E eles 
reclamaram de novo: "Quarenta anos foram necessários para construir este Templo, e tu em 



três dias serias capaz de reerguê-Io?" Mas Jesus falava do templo de seu corpo. Os discípulos 
bem o reconheceram depois da Ressurreição e creram no que Ele havia dito (cf. Jo 2,13-22). 

 
Pois justamente aí está a grande lição que os comentaristas da Escritura nos ajudam a 
descobrir. Com a vinda de Jesus, o Templo de Jerusalém ia perder seu sentido. Vem a hora - 
irá dizer Jesus à Samaritana - e já chegou, em que os verdadeiros adoradores não mais 
adorarão no Templo de Jerusalém, nem no monte Garizim, na Samaria. Adorarão o Pai em 
espírito e verdade, isto é, em tudo aquilo que Jesus nos comunica (cfr Jo 4,21-24). O 
verdadeiro lugar da adoração de Deus é agora o próprio corpo glorificado de Jesus, "0 templo 
reconstruído em três dias". Ele é o centro do culto em espírito e verdade. Ele é o lugar da 
presença divina (Jo. 1,14). Ele é o verdadeiro "sagrado", que substituiu o antigo lugar sagrado 
do povo de Israel. 
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Nessa passagem, contém um ensinamento claro e inequívoco de Jesus no templo. 

Anteriormente, João Batista havia dado testemunho de Jesus dizendo que ele era o Messias 
(1,29), os primeiros discípulos, após a indicação de João Batista, o reconheceram como o 
Cordeiro de Deus, que era uma nota messiânica: inaugurar uma nova Páscoa e uma nova 
aliança, realizando a libertação definitiva do homem (Jo 1,35-51). Em Canã, Jesus fez seu 
primeiro milagre para manifestar a sua glória (Jo 2,1-12): a glória se tornar visível, poder ser 
vista, podemos dizer, se manifesta. É a glória do Pai, na pessoa de Jesus, expressa no início da 
sua atividade na antecipação da "hora" (17,1). Como é que manifestou a sua glória? Deus 
estabeleceu gratuitamente com o homem uma nova relação; se une intimamente a ele dando-
lhe a capacidade de amar como Ele por meio do Espírito que purifica o coração do homem e se 
faz filho de Deus. 

É necessário, todavia, reconhecer o amor imutável de Deus manifestado em Jesus, 
respondendo com fé, ou com um compromisso pessoal. 



  
* Jesus no templo. Agora, Jesus está em Jerusalém, no templo e cumprindo a profecia de 
Malaquias (Malaquias 3,1-3), se proclama o Messias. A presença de Jesus e, especialmente, o 
seu ensinamento produz uma tensão. Agora o leitor pode compreender que os grandes conflitos 
com os judeus ocorriam continuamente no templo, onde Jesus proclama suas denúncias 
substanciais; sua missão é levar as pessoas para fora do templo (2.15,10.4). No final, Jesus é 
condenado, porque ele representa um perigo para o templo e para o povo. 

 
Jesus vai a Jerusalém para a Páscoa: é uma oportunidade flagrante para demonstrar em 
público e revelar a todos que ele é o messias. Nessa festa, Jerusalém, está cheia de peregrinos 
vindos de todas as partes e, portanto, suas ações teriam tido ressonância em toda a Palestina. 
Chegando em Jerusalém, eles se dirigem rapidamente para o templo onde fazem seus 
diferentes tipos de trabalho como vendedores e cambistas ... A reunião no templo não se 
realiza por pessoas que buscam a Deus, mas os comerciantes do sagrado: as taxas de instalação 
de barracas era entregue ao sumo sacerdote. Jesus escolheu esta ocasião (Páscoa) e este lugar 
(o templo) para fornecer um sinal. Faz do chicote, um instrumento que simbolizava o Messias 
castigando o vicio e as maldades, e expulsa todos do templo, juntamente com as ovelhas e 
bois. É interessante notar sua polêmica contra os vendedores de pombas (12). A pomba era um 
animal que foi usado no propiciatório oferecida (Lv. 1,14-17), no sacrifício de expiação e 
purificação (Lv. 12,8; 15,14.29), especialmente se oferecidos eram pobres (Lv. 5,7, 14,22.30 e 
ss.) Aqui, os comerciantes vendiam pombas, eles vendem por dinheiro a reconciliação com 
Deus. 



 
* A casa do meu pai. A expressão indica que, em sua obra, Jesus age como Filho, que Ele 
representa o Pai no mundo. Eles transformaram o culto a Deus no comércio. O templo não é 
mais o lugar do encontro com Deus, mas um mercado onde a presença exige dinheiro. O culto 
tornou-se um pretexto para o lucro. 

  

Jesus ataca a instituição central de Israel, o templo, símbolo do povo e as eleições. Denuncia 
que foi usurpado do templo seu papel histórico: um símbolo da morada de Deus entre seu 
povo. A primeira reação ao gesto de Jesus parte dos discípulos, que eles associam com o Salmo 
69,10: ". Zelo da tua casa me consome"  

 
A segunda reação é por parte dos sacerdotes, que reagem em nome dos vendedores: "Que sinal 
nos mostras para fazer estas coisas" (v. 18). Pedem um sinal, e ele lhes dá o de sua morte: 
"Destruí este templo e irei reconstruí-lo em três dias" (v. 19). Jesus é o templo que garante a 
presença de Deus no mundo, a presença do seu amor, a morte na cruz vai fazer-lhe o templo 
único e definitivo de Deus. O templo construído por mãos humanas caiu, Jesus irá substituí-lo, 
porque ele agora é a presença de Deus no mundo, onde o pai está presente. 

 
EVANGELHO: Jo 2, 13-17- DEDICAÇÃO DA BASÍLICA DO LATRÃO 
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“Porque, onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração” (Mateus 6:21) 

 

AJUDE A DIVULGAR E A MANTER ESTE NOSSO APOSTOLADO 
 

Prezados amigos e amigas, a Paz de Cristo! 
Com a Graça de Deus temos nos tornado um importante apostolado que oferece aos cristãos católicos e protestantes preciosas homilias diárias 

e sugestões litúrgicas, tratando dos mais diversos temas, através das Homilias diárias, Homilias dominicais, Teologia Popular, os artigos sobre 

catequese, liturgia e musica, Cristologia, Marialogia, Biblia, mensagens atuais, desde as obras dos primeiros cristãos até reflexões sobre os 

problemas atuais de nossa sociedade. 

Até então temos mantido nosso apostolado com nossos próprios recursos, (1200,00 reiais mensais)o que tem limitado muitíssimo nossas ações 

que só tem o objetivo de oferecer um serviço de alta qualidade, gratuitamente.  

Se você desejar ajudar esse nosso trabalho evangelizador on line financeiramente para que possamos atender a você e a outros leitores da 

melhor forma possível, utilize as informações abaixo para dar a sua contribuição: 

 

Banco Itau – Belo Horizonte - MG 

Agência: 6633 

Conta Poupança:00 861-7/500  

Faça seu depósito identificado e depois envie-nos uma mensagem com seu endereço, para que possamos lhe enviar uma pequena lembrança de 

agradecimento.  Grato, Pe. Lucas 

“AJUDE A MANTER O NOSSO TRABALHO EVANGELIZADOR TODOS OS DIAS” 

CARÍSSIMOS IRMÃOS E IRMÃS 

Precisamos de sua ajuda para cobrir nossos custos de operação e manter este site. Aos domingos rezamos missa 

por todos que colaboram com nossa obra de Evangelização. Se cada um que visita esta página doar apenas R$-

50,00 por mês já daria para pagar as nossas contas, mas infelizmente nem todos pensam assim... Pouco com 

Deus é muito e muito sem Deus é nada... 

PENSE NISSO E VEJA COMO VOCÊ PODE NOS AJUDAR! COLABORE PARA CONTINUARMOS O 

TRABALHO DE EVANGELIZAÇÃO. PRECISAMOS DE SUA AJUDA!  
 

Sua contribuição em qualquer valor é muito valiosa! 
FAÇA UM DEPÓSITO NA CONTA: 

BANCO ITAU - AGÊNCIA 6633 – CONTA POUPANÇA: 00861-7 

FAVORECIDO: LUCAS DE PAULA ALMEIDA 

Colabore e Fidelize! 

Que Deus abençoe você! 

Pe. Lucas de Paula Almeida, CM 

mailto:padrelucas@terra.com.br-
http://www.padrelucas.com.br-/
http://www.padrelucasperegrinacoes.com.br/
http://www.homilia.com.br/contatos.asp
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     DIREÇAO ESPIRITUAL  

PE. LUCAS DE PAULA ALMEIDA,CM  

RUA JOSE CLETO, 320, APTO 304 - BLOCO B - BAIRRO PALMARES-  

CEP. 31155290- BELO HORIZONTE - MG  

TEL (31)34260069 - 34269913  

EMAIL: padrelucas@terra.com.br  

SITE: www.padrelucas.com.br  

SITE: www.pelucas.com.br  

 QUEM É O PE. LUCAS?  

Confira a sua vida acessando os sites:  

http://www.padrelucas.com.br/default.asp?pag=p000008   

http://www.padrelucas.com.br/default.asp?pag=p000158   

 

FAÇA PARTE DOS MEUS AMIGOS NOS FACE: 
1. JUNTOS COM O PE. LUCAS: https://www.facebook.com/groups/298318803871674/ 
2. PE. LUCAS DE PAULA ALMEIDA - VIDA, OBRAS: 77 LIVROS E 58 DISCOS E 188 DVDS 
https://www.facebook.com/groups/286937508373801/ 
3. VIAGENS E PEREGRINAÇÕES, O MUNDO EM MINHAS MÃOS 
https://www.facebook.com/groups/239433656501232/ 
4. CRISTO BATE À SUA PORTA 
https://www.facebook.com/groups/1864827137134703/ 
5. "ORAÇÕES, PENSAMENTOS, MENSAGENS E VÍDEOS" - PE LUCAS  
https://www0. .facebook.com/groups/115057472439497/ 
6. HOMILIAS DIÁRIAS - O AMANHECER DO EVANGELHO 
https://www.facebook.com/groups/250019215378351/ 
7. JESUS CRISTO, VIDA PÚBLICA A PARTIR DOS 30 ANOS 
https://www.facebook.com/groups/1140490299369103/ 
8. Padre Lucas Peregrinações 
https://www.facebook.com/padrelucasperegrinacoes/… 
9. CURSO DE RELIGIÃO PARA ADULTOS 
https://www.facebook.com/groups/230011830777579/ 
10. CRUZEIRO, O XODÓ DE MINAS  
https://www.facebook.com/groups/1568055070162874/ 
11. História do Time do cruzeiro em Música e Vídeo 
https://www.facebook.com/groups/829044843892525/ 
13. Curso De Inglês Com O Pe. Lucas - Fale Fácil Inglês 
https://www.facebook.com/Curso-De-Ingl%C3%AAs-Com-O-Pe-Luc…/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.padrelucas.com.br/default.asp?pag=p000008
http://www.padrelucas.com.br/default.asp?pag=p000158
https://www.facebook.com/groups/298318803871674/?ref=gs&fref=gs&dti=250019215378351&hc_location=group
https://www.facebook.com/groups/286937508373801/?ref=gs&fref=gs&dti=250019215378351&hc_location=group
https://www.facebook.com/groups/239433656501232/?ref=gs&fref=gs&dti=250019215378351&hc_location=group
https://www.facebook.com/groups/1864827137134703/?ref=gs&fref=gs&dti=250019215378351&hc_location=group
https://www.facebook.com/groups/115057472439497/?ref=gs&fref=gs&dti=250019215378351&hc_location=group
https://www.facebook.com/groups/250019215378351/?ref=gs&fref=gs&dti=250019215378351&hc_location=group
https://www.facebook.com/groups/1140490299369103/?ref=gs&fref=gs&dti=250019215378351&hc_location=group
https://www.facebook.com/padrelucasperegrinacoes/?sw_fnr_id=2591180680&fnr_t=0&_=_
https://www.facebook.com/groups/230011830777579/?ref=gs&fref=gs&dti=250019215378351&hc_location=group
https://www.facebook.com/groups/1568055070162874/?ref=gs&fref=gs&dti=250019215378351&hc_location=group
https://www.facebook.com/groups/829044843892525/?ref=gs&fref=gs&dti=250019215378351&hc_location=group
https://www.facebook.com/Curso-De-Ingl%C3%AAs-Com-O-Pe-Lucas-Fale-F%C3%A1cil-Ingl%C3%AAs-396074777492477/


 

 

 

 

 

 

 

 


