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 P A P A  F R A N C I S C O  N O  I R A Q U E  
“Vou como peregrino da paz em busca de fraternidade.” 

 

O Papa Francisco esteve este sábado em Ur, a terra natal 

de Abraão, segundo a tradição bíblica, onde fez um forte 

apelo ao fim da violência inter-religiosa e convidou os 

seguidores das diferentes religiões monoteístas a verem-se 

como irmãos e descendentes do mesmo patriarca. 

Francisco recordou a promessa feita por Deus a Abraão de 

que a sua descendência seria mais numerosa que as estrelas do céu. Essa descendência, disse o Papa, 

são os homens de hoje, sem distinção. 

“Naquelas estrelas, viu a promessa da sua descendência, viu-nos a nós. E hoje nós, judeus, cristãos e 

muçulmanos, juntamente com os irmãos e irmãs de outras religiões, honramos o pai Abraão fazendo 

como ele: olhamos para o céu e caminhamos sobre a terra”, disse Francisco. 

“Ao contemplarmos o mesmo céu alguns milénios depois, aparecem as mesmas estrelas. Iluminam as 

noites mais escuras, porque brilham juntas. O céu oferece-nos assim uma mensagem de unidade: sobre 

nós, o Altíssimo convida a não nos separarmos jamais do irmão que está ao nosso lado.” 

“Mas, se quisermos salvaguardar a fraternidade, não podemos perder de vista o Céu. Nós, 

descendência de Abraão e representantes de várias religiões, sentimos que a nossa função primeira é 

esta: ajudar os nossos irmãos e irmãs a elevarem o olhar e a oração para o Céu. E disto todos precisamos, 

porque não nos bastamos a nós próprios. O homem não é omnipotente; sozinho, não é capaz. E se 

escorraça Deus, acaba por adorar as coisas terrenas”, enfatizou o Papa. 

No berço do pai das grandes religiões monoteístas, onde nos últimos anos tanto sangue tem sido 

derramado por causa da religião, Francisco afirmou que a verdadeira religiosidade está no amor ao 

próximo. “Servimos a Deus, para sair da escravidão do próprio eu, porque Deus nos impele a amar. Esta 

é a verdadeira religiosidade: adorar a Deus e amar o próximo. No mundo actual, que muitas vezes se 

esquece do Altíssimo ou oferece uma imagem distorcida d’Ele, os crentes são chamados a testemunhar a 

sua bondade, mostrar a sua paternidade através da nossa fraternidade”. 

De igual modo, a verdadeira blasfémia é o ódio aos irmãos. “A partir deste lugar fontal da fé, da 

terra do nosso pai Abraão, afirmamos que Deus é misericordioso e que a ofensa mais blasfema é 

profanar o seu nome odiando o irmão. Hostilidade, extremismo e violência não nascem dum ânimo 

religioso: são traições da religião. E nós, crentes, não podemos ficar calados, quando o terrorismo abusa 

da religião”, disse o Papa, que fez questão, pela segunda vez nesta visita, de recordar especificamente 

a comunidade yazidi, que foi das mais duramente perseguidos pelos jihadistas do Estado Islâmico. 

In Rádio Renascença  



Da Palavra… 

 

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 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 nas palavras que Jesus dissera. 

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.  

1ª Leitura | Ex 20, 1-17 

«Não terás outros deuses perante Mim.» 

Salmo Responsorial | Sl 18 (19) 

Senhor, Vós tendes palavras de vida eterna. 

2ª Leitura | 1 Cor 1, 22-25 

«Pregamos Cristo cruficado, poder e sabedoria de Deus.» 

Evangelho | Jo 2, 13-25 

«Destruí este templo e em três dias o levantarei.» 
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… para a vida. 
 

 

A liturgia do 3º Domingo da Quaresma dá-nos conta da eterna preocupação de 
Deus em conduzir os homens ao encontro da vida nova. Nesse sentido, a Palavra de 
Deus que nos é proposta apresenta sugestões diversas de conversão e de renovação. 

Na primeira leitura, Deus oferece-nos um conjunto de indicações (“mandamentos”) que 
devem balizar a nossa caminhada pela vida. São indicações que dizem respeito às duas 
dimensões fundamentais da nossa existência: a nossa relação com Deus e a nossa relação com 
os irmãos. O Deus libertador, está interessado em que Israel se liberte definitivamente da 
escravidão e se torne um Povo livre e feliz. Os “mandamentos” são, precisamente, um 
contributo de Deus para isso. 

Na segunda leitura, o apóstolo Paulo sugere-nos uma conversão à lógica de Deus… É 
preciso que descubramos que a salvação, a vida plena, a felicidade sem fim não está numa 
lógica de poder, de autoridade, de riqueza, de importância, mas está na lógica da cruz – isto é, 
no amor total, no dom da vida até às últimas consequências, no serviço simples e humilde aos 
irmãos. Judeus e gregos, cada um à sua maneira, buscam seguranças. A essência da mensagem 
cristã está na “loucura da cruz”, um Deus que veio ao encontro da humanidade, que fez da sua 
vida um dom de amor e que aceitou uma morte maldita para ensinar aos homens que a 
verdadeira vida é aquela que se coloca integralmente ao serviço dos irmãos, até à morte. Nele 
manifesta-se de forma humanamente desconcertante, mas plena e definitiva, a força 
salvadora de Deus. 

No Evangelho, Jesus apresenta-Se como o “Novo Templo” onde Deus Se revela aos homens 
e lhes oferece o seu amor. Convida-nos a olhar para Jesus e a descobrir nas suas indicações, no 
seu anúncio, no seu “Evangelho” essa proposta de vida nova que Deus nos quer apresentar. 

Os profetas de Israel tinham, em diversas situações, criticado o culto sacrificial que Israel 
oferecia a Deus, considerando-o como um conjunto de ritos estéreis, vazios e sem significado, 
uma vez que não eram expressão verdadeira de amor a Deus; tinham, inclusive, denunciado a 
relação do culto com a injustiça e a exploração dos pobres. As considerações proféticas 
tinham, de alguma forma, consolidado a ideia de que a chegada dos tempos messiânicos 
implicaria a purificação e a moralização do culto prestado a Deus no Templo. O gesto que o 
Evangelho deste domingo nos relata deve entender-se neste enquadramento. Quando Jesus 
pega no chicote de cordas, expulsa do Templo os vendedores está a revelar-Se como “o 
messias” e a anunciar que chegaram os novos tempos, os tempos messiânicos. 

 

Reler e meditar os dez Mandamentos… Esta semana, 
somos convidados a retomar muitas vezes esta oração do 
Salmo 18, a cantar este louvor da lei do Senhor, que é um 
apoio para a nossa vida, que nos ajuda ao discernimento, 
que nos dá a sabedoria e vai guiar-nos na boa direcção se 
nos deixarmos conduzir pelo Espírito do Senhor… Convite 
à disponibilidade, à confiança. De seguida, convite a reler e 
meditar estes “dez mandamentos” que pensamos conhecer: 
embora sendo da “antiga Aliança”, têm algo a dizer-nos e a 
revelar-nos de Deus, que só quer a nossa felicidade. 

Aos Domingos, das 9h às 10h, na Rádio Imagem (87.6 FM) o programa “DIA DO SENHOR”  
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