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O Corpo de Jesus é o Novo Templo de Deus. ACREDITA!

Jesus não pára de surpreender. Tal é a 
vontade de dar a conhecer a novidade de 
que é  portador e, neste domingo, se con-
densa na singular relação com Deus que 
se  realizará no seu corpo.  Como bom ju-
deu, vive a religião do seu povo, observa 
preceitos e tradições, vai ao culto na sina-
goga, faz visitas ao templo de Jerusalém. 
Por meio destas atitudes, expressa a sua 
especial  comunhão  com Deus e solidari-
za-se  com os fiéis devotos, examina o va-
lor dos ritos e dá conta da incoerência de 
certos comportamentos humanos. Ouve 
os mestres  a darem  explicações da Pala-
vra, a  Torá e os  Profetas, ousa  fazer per-
guntas e  vai construindo  uma visão com-
plementar, alternativa (Lc 2, 46-50).
“Aproximava-se  a festa da Páscoa dos ju-
deus e Jesus subiu a Jerusalém”, informa 
João, o autor do relato que estamos a me-
ditar; relato que surge após o episódio das 
bodas de Caná e antes da conversa com 
Nicodemos; relato que desvenda, ainda 
que suavemente, a novidade pascal que 
revestirá o seu corpo glorificado, o novo e 
definitivo templo de Deus. Os outros evan-
gelistas colocam a cena da expulsão dos 
comerciantes e cambistas e da purificação 
do templo mais à frente e realçam a sua 
relação com a prisão e o processo que se 
segue.
Os discípulos acompanham Jesus. São 
testemunhas da sua ação violenta, da sua 
interpelação veemente e acusatória. São 
testemunhas da  verdade  dos factos e fa-
zem-se  sua “memória”, após  a ressurrei-
ção. “Quando Ele ressuscitou dos mortos, 
os discípulos lembraram-se do que tinha 
dito e  acreditaram na Escritura e na pala-
vra de Jesus”, esclarece o nosso texto. A 
memória dos discípulos é como que “ativa-

Pe. Georgino
da” pelo Espírito Santo, o encarregado de 
fazer saber a verdade e avivar a relação 
experienciada e, mais tarde, potenciada 
pela nova situação. O evangelista escreve 
provavelmente nos finais do século primei-
ro, o que o leva a fazer a composição do 
texto não apenas com o que sucedeu, 
mas com factos históricos entretanto ocor-
ridos e outros elementos provenientes das 
comunidades  cristãs e  das suas necessi-
dades face às novas correntes culturais e 
religiosas.
A reação de Jesus provoca uma onda de 
choques impressionante: Ao chegar, vê o 
“espetáculo” e  liberta a  emoção acumu-
lada; faz um chicote e expulsa homens e 
animais; derruba mesas e espalha por 
terra o  dinheiro  dos  cambistas;  e,  final-
mente, dá uma explicação: “Não façais da 
casa de meu Pai casa de comércio”. E 
adianta depois: “Destruí este templo e em 
três dias o reedificarei”. Estava dado o 
maior choque e desafio. Estava dada a 
resposta  provocadora  aos  chefes dos ju-
deus que o haviam interpelado e pedido 
um sinal da autoridade para assumir tal 
atitude.
O templo de pedra, glória de Israel, casa 
de encontro do povo de Deus e centro da 
vida religiosa na cidade de Jerusalém e na 
diáspora, não apenas é limpo e purificado, 
mas substituído pelo corpo humano de Je-
sus, após a ressurreição. O corpo glorioso 
de Cristo faz-se presente no coração/cons-
ciência de  cada ser  humano, na comuni-
dade cristã reunida em seu nome, na ação 
litúrgica, designadamente na celebração 
da eucaristia, na instituição da Igreja que 
serve a  missão, no bem comum construí-
do com o esforços de cada um/a, no 
cuidado  das criaturas  e da  criação. Está 

Celebrações
Eucarísticas

(missas)
Igreja Paroquial

2ªf a Sáb |10h00; 18h30  
Dom | 9h; 11h30; 18h30

inverno: 19h
Capela do Livramento

Dom | 10h00
Capela Saint Mary's

Dom | 10h15
Capela Nª Srª da Paz

Sáb | 15h30

Dias úteis | 10h - 12h
15h30 - 18h30

Sáb | 17h00 - 18h30

Prct. Pe. João Cabeçadas
nº 60, Estoril

214661819
cartorio@paroquiaspedroesjoao.pt 

Cartório

Adoração ao Santíssimo
Sacramento

5ª feira | 14h30 às 16h30
2ª a 6ª | 10h30 às 11h30

17h30 às 18h30

1ª e 3ª - 5ª feira | 10h45 às 18h15

Lectio Divina
3ª feira e 6ª feira | 15h às 17h

Ação Social 
"Mar Solidário"

2ª feira a 6ª feira | 11h às 18h

Confissões

Jornadas 
Penitenciais

Abóboda 10/Mar - 10h às 13h
Tires 16/Mar - 10h às 13h
S.Pedro e S.João 17/Mar - 14h30 às 18h
StºAntónio 20/Mar - 9h às 23h
Carcavelos 21/Mar - 17h às 22h
S. Domingos de Rana 22/Mar - 21h às 23h

23/Mar - 15h30 às 21hParede
Cascais 27/Mar - 15h às 21h
Alcabideche 28/Mar - 15h30 às 19h

- Março é por excelência o mês dedicado a São José. 
Habitualmente a  LIAM - Liga  Intensificadora Ação Mis-
sionária - leva a efeito o já célebre almoço em honra do 
Pai adotivo de Jesus que este ano se realiza a 18 de 
Março. Os ingressos poderão ser adquiridos no cartório 
ou à porta da Igreja, antes e após as celebrações do 
primeiro fim-de-semana de Março.

- 24h Horas para o Senhor
De sexta-feira, dia 9 de março, às 10h, até sábado, dia 
10, às 10h, decorre a iniciativa «24 horas para o Senhor» 
com o tema "em Ti, encontramos o perdão" (Sl 130, 4). 
Participemos todos, pois a alegria brota do encontro 
com Cristo e a oração é uma  das experiências mais 
belas e facilitadoras desse encontro.

- Via-Sacra
Durante o tempo quaresmal, teremos a via-sacra todas 
as sextas-feiras às 10h45 e 17h40, na igreja paroquial.

umbigo e se deixa ficar  preso em si próprio. E quanto 
mais velhos somos, mais difícil se torna este exercício, 
porque a maturidade não é compatível com autossufici-
ências ou autocentramentos. Nem a  maturidade pesso-
al, nem a maturidade eclesial.
Olhar mais para Jesus e para os outros pode salvar-nos 
de tensões estéreis e inúteis. É bom ‘sairmos’ e alargar-
mos o olhar, mais para o alto e para mais longe. Se que-
remos tensão… que seja boa… e que seja a sério… Só 
é possível seguir Jesus vivendo a partir do fim, e conse-
quentemente, abraçar a Fé é sempre assumir o elevado 
risco de viver em ‘Alta Tensão’.



A felicidade do padre Dâmaso
Cón. Rui Osório

Não. Não o digo por razões corporativas, 
nem por  miopia  apologética.  Digo-o por-
que  admirava o seu testemunho sacerdo-
tal. Gosto mais, muito mais que os presbí-
teros digam bem uns dos outros, e que os 
outros, em Igreja ou na Sociedade, não se 
comprazam tanto quando os apanham em 
falta. As maledicências aborrecem-me, 
mais ainda quando espalhadas aos quatro 
ventos com presunção e água benta. Por 
mim, todos  os padres, regulares ou secu-
lares, seriam  pessoas felizes e semeado-
res de felicidade à sua volta. Nada é mais 
amargo do  que o  azedume clerical, mes-
quinho e pegajoso!
Um vídeo da Rádio Renascença definia 
bem o perfil do padre Dâmaso: “O sotaque 
arranhado era  inconfundível. O  entusias-
mo com  que falava  da vida também. ‘Je-
sus é fantástico!’, dizia repetidamente. Dâ-
maso Lambers nasceu na Holanda, fugiu 
da Segunda Guerra Mundial aos 27 anos 
e dedicou o resto da vida a Portugal. Ficou 
conhecido como o padre das prisões, nun-
ca aceitou a normalização da pobreza, fez 
da Renascença a sua segunda paróquia. 
Morreu aos 87 anos e deixou um rasto de 
amor por onde passou”.
O padre Dâmaso Lambers nasceu em 
1930, na Holanda, e foi ordenado sacerdo-
te em 1955. Sonhava ser missionário em 
continentes distantes, mas acabou por ser 
enviado para Portugal, onde chegou em 
1957. Capelão prisional, fundou a associa-
ção “O  Companheiro”, de  ajuda  à inser-
ção social de pessoas reclusas e ex-reclu-
sas  de  Lisboa. Foi  também  um dos res-
ponsáveis pela vinda dos Cursilhos de 
Cristandade  para Portugal. Colaborou du-
rante 40 anos com o Grupo Renascença e 
manteve uma  presença diária  aos micro-
fones,  nas  madrugadas  da RR,  com  os 

Alta Tensão
P. Nuno Amador

A Fé, se virmos bem, põe-nos em tensão! 
Ela estende-nos até à medida máxima do 
que podemos e somos chamados a ser, 
amplia as nossas perspetivas e faz-nos co-
nhecer, avaliar e decidir num horizonte 
mais largo e com maior capacidade de 
ação.
A Páscoa de Jesus abre no mundo e no 
coração dos crentes uma porta de plenitu-
de que já vivemos, mas não de forma defi-
nitiva. Para nós, ela é um já e um ainda 
não! Não podia haver maior esticão! Nem 
maior tensão…
É bom quando nos sentimos tendidos e a 
crescer, sem  ficarmos  demasiado instala-
dos  nos nossos quentes e nas nossas se-
guranças. A quem caminha com Jesus, 
basta a  segura insegurança da Fé. É pre-
ciso deixar  as redes  e atravessar o trapé-
zio da vida sem outra proteção a não ser a 
da presença constante e fiel do Senhor. 
Com a confiança das crianças… ainda 
que não sem ‘temor e tremor’…
Mas  há  tensões  e  tensões!  Há tensões 

“Caminhos da vida”, e na rádio SIM, com 
o apontamento “Boa Noite”.
O cardeal-patriarca de Lisboa, D. Manuel 
Clemente, agradeceu, no funeral, o “teste-
munho” do padre Dâmaso Lambers, uma 
vida  “verdadeiramente  apanhada por Je-
sus  Cristo”. Também o  presidente da Re-
pública, Marcelo Rebelo de Sousa, lamen-
tou: “Morreu um homem bom, que fez da 
santidade o seu caminho, sempre ao lado 
dos mais  necessitados”. E prestou home-
nagem a “uma  vida feita de constante dá-
diva, mas  também de combate pela liber-
dade”. A Rádio Renascença, recordava-o 
em “nota de abertura”: “Pediu que na sua 
missa de  corpo presente  houvesse cânti-
cos de ação de graças - pois viveu sempre 
agradecido pelo dom da vida e da vocação 
sacerdotal.”  Sublinhava ainda: “Entusias-
mado, dizia-se padre e homem feliz, apai-
xonado por um Jesus ‘fantástico’”.
Quando  chegou  a  Portugal,  não se con-
tentava com o cinzentismo do autocrático 
regime salazarista e a tristeza do povo por-
tuguês  amordaçado.  Dedicou-se  aos po-
bres para os tornar agentes do seu desen-
volvimento. Os mais pobres dos pobres 
eram os presos e os ex-reclusos que não 
encontravam um lugar ao sol fora das 
cadeias e quem os ajudasse a integrar-se.

presente com intensidades diferentes, 
mas reais. Vejamos duas que mais nos po-
dem interpelar.
A consciência precisa de estar em sintonia 
com a verdade que liberta de complexos e 
culpas doentias, de acomodações fáceis e 
de “vozes de sereia”, de preconceitos e 
egoísmos, de outros vícios como nos lem-
bra a 1ª leitura de hoje. A necessidade da 
limpeza é fruto de quem vive na poluição 
do tempo que marca o ritmo da história. 
Como as janelas da casa de família: a 
sujidade acumulada impede a visão clara 
do que está em frente e gera confusões 
tremendas e acusações injustas. Assim 
fazia a dona da casa que via a janela da 
vizinha a partir da sua cheia de poeiras e 
ciscos. Será muito aconselhado fazer uma 
visita à  consciência  e procurar a transpa-
rência desejada. E a verdade de Cristo ilu-
minará a nossa vida.
A celebração da eucaristia em que a 
assembleia é reunida no amor de Cristo. 
Cada participante entra na nova dimensão 
que a tomada de consciência suscita e 
fomenta. Entra e é convidado a viver. A 
viver no silêncio que respeita os outros em 
oração e prepara o coração para a escuta 
da Palavra; silêncio que revela a atenção 
dispensada ao espaço sagrado em que se 
encontra e irradia a convicção profunda 
que brota do seu interior. Cada participan-
te é convidado a fazer a experiência da 
felicidade  de tomar  parte na ceia  do Se-
nhor, de comungar. Muitos aceitam o con-
vite. Outros vão adiando a resposta. Oxalá 
que por razões sérias. S. Paulo exorta os 
cristãos de Corinto, dizendo: Examine-se 
cada um antes de comungar; se o fizer in-
dignamente, corre o risco da condenação 
(I Cor 11, 28-29). Que tal não nos aconteça, 
Senhor!
O Papa  Francisco  vem dedicando a cate-
quese das  quartas-feiras à liturgia da mis-
sa.  Preocupa-o, e a nós  também, a verifi-
cação da falta de familiaridade de muitos 
cristãos com a celebração: no seu conjun-
to e em cada parte, nos gestos e palavras, 
nos sinais e nos ritos. O programa pastoral 
da nossa Diocese pede-nos um esforço 
redobrado nesse sentido. Demos-lhe uma 
resposta positiva e manifestemo-la pelas 
nossas atitudes na celebração.
“Ide em paz e o Senhor vos acompanhe” é 
lema/mensagem que acompanha o envio 
dos membros da assembleia dominical. A 
missão prolonga a alegria celebrada, a no-

vidade vivida, a comunhão partilhada, o 
amor/caridade afirmado, a convivência re-
forçada. Vamos semear a paz resultante 
da experiência de fraternidade revigorada. 
E a novidade de Cristo brilhará no nosso 
estilo de  vida e no  cuidado  da  “casa co-
mum” como nos lembra a mensagem da 
Cáritas, hoje,  domingo  que culmina a se-
mana que mobiliza milhares de voluntários 
na recolha de bens para auxílio dos mais 
pobres, o rosto de Cristo necessitado.

que progressivamente nos aumentam e há 
aquelas que só nos partem e dividem ou 
nos deixam demasiado tenros e lassos.
Há tensões que nos esticam e fazem cres-
cer: experimentamos o peso da finitude, 
mas desejamos o infinito; sentimo-nos ina-
cabados, mas ansiamos por estar comple-
tos; sabemos que somos só principiantes, 
mas que cada  passo bem dado nos apro-
xima do fim. E há conflitos e crises, interio-
res e  exteriores, que nos trazem oportuni-
dades de superação e de crescimento, 
que são  autênticas  oportunidades de ca-
minho se não nos fecharmos em nós e 
alargarmos o olhar. Nestas tensões vai-se 
acertando o tom da nossa vida e as cordas 
da existência  vão ganhando a tensão cer-
ta para que o som seja afinado…
Mas também há tensões que nos dividem 
e dispersam: a indiferença relativista; o in-
dividualismo e a exclusão dos outros que 
geram vida solitária; a idolatria dos bens 
materiais e o desejo de consumo que nos 
põe só a olhar para o chão; o pessimismo 
estéril  que nos rouba a esperança; a acé-
dia egoísta  que nos  desmobiliza  e depri-
me; o mundanismo espiritual que nos faz 
trocar o Deus das coisas pelas coisas de 
Deus;  as guerras  entre nós que nos divi-
dem e causam tantas tensões e tantos es-
cândalos.
É certo  que na Igreja também houve sem-
pre  tensões… desde o princípio! Os discí-
pulos  que lutavam  pelo melhor lugar, Pe-
dro e Paulo nas suas diferentes visões de 
como integrar  os que aderiam ao Evange-
lho, Jerónimo e Agostinho em algumas 
questões teológicas… Mas talvez porque 
hoje  tudo é mais mediático, algumas ten-
sões são mais vivas e sentimo-las tão pró-
ximas que  somos, quase automaticamen-
te, impelidos e pressionados a apressada-
mente tomar partido.
Talvez este seja um tempo para aprender-
mos que, para amadurecerem, as coisas 
precisam de tempo, talvez seja um tempo 
para nos  concentrarmos  mais  no essen-
cial e deixarmos  que ‘o tempo seja supe-
rior ao espaço’, que ‘a unidade prevaleça 
sobre o conflito’, que ‘a realidade seja 
mais importante do que as nossas ideias’ 
e que o ‘o todo  seja  superior à parte’, 
porque a parcialidade é filha da mentira e 
parente chegada de todos os fundamenta-
lismos.
Não há pior tensão do que aquela tensão 
curvada de quem apenas olha para o seu 



3.º Domingo da Quaresma

O Amor Não é Invejoso

“A inveja é uma tristeza pelo bem alheio, demonstrando que não nos 
interessa a felicidade dos outros, porque estamos concentrados 
exclusivamente no nosso bem-estar. Enquanto o amor nos faz sair de nós 
mesmos, a inveja leva a centrarmo-nos em nós próprios. O verdadeiro 
amor aprecia os sucessos alheios, não os sente como uma ameaça, 
libertando-se do sabor amargo da inveja. 
Trata-se de cumprir o que pedem os dois últimos mandamentos da Lei de 
Deus: «Não desejarás a casa do teu próximo. Não desejarás a mulher do 
teu próximo, o seu servo, a sua serva, o seu boi, o seu burro, e tudo o que 
é do teu próximo» (Ex 20,17). O amor leva-nos a uma apreciação sincera 
de cada ser humano, reconhecendo o seu direito à felicidade. 
Amo aquela pessoa, vejo-a com o olhar de Deus Pai, que nos dá  tudo  
«para nosso usufruto» (1Tm 6,17), e consequentemente aceito, no meu 
íntimo, que ela possa usufruir dum momento bom. Entretanto esta mesma 
raiz do amor leva-me a rejeitar a injustiça de alguns terem muito e outros 
não terem nada, ou induz-me a procurar que os próprios descartáveis da 
sociedade possam viver um pouco de alegria. Mas isto não é inveja; são 
anseios de equidade” (AL, 95-96).

Exame de Consciência: 
Sou capaz de dar o meu tempo, o meu saber, os meus bens? 
Ou fico perturbado(a) com a riqueza e o sucesso dos outros?

- Pelas vezes em que sentimos desgosto pelo bem e sucesso dos outros, 
Senhor, tende piedade de nós.
- Pelas vezes em que nos concentrámos exclusivamente no nosso 
bem-estar e não fomos capazes de partilhar, Cristo, tende piedade de nós.
- Pelas vezes em que, por inveja, destruímos o bom nome dos irmãos, 
Senhor, tende piedade de nós. 
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