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13980. Liturgia de 6ª feira - 09/11/2018 - Dedicação da Basílica do Latrão! (Ez 47, 1-2.8-9.12 ou 1Cor 3, 9c-11.
16-17; Sl 45; Jo 2, 13-22) - Estava próxima a páscoa dos judeus, e Jesus
subiu a Jerusalém. Encontrou no Templo os que vendiam bois,
ovelhas, pombos e os cambistas assentados. Tendo feito um açoite de
corda, expulsou todos para fora do templo, também os bois e ovelhas,
e espalhou o dinheiro dos cambistas e derrubou mesas! E disse aos que
vendiam pombos: “Tirai daqui estes e não façais da casa de meu Pai
casa de venda! Seus discípulos lembraram-se do que está escrito: “O
zelo de Tua casa me devora!” Responderam, pois, os judeus, e
disseram-lhe: “Que sinal nos mostras para fazeres isto? Jesus
respondeu: “Derrubai este templo e em três dias o levantarei! Disseram
os judeus: Em quarenta e seis anos foi edificado este Templo e Tu o
levantarás em três dias?” Mas Jesus falava do templo de Seu Corpo! Quando ressuscitou, seus discípulos
lembraram-se do que lhes dissera e creram na Escritura e na Sua Palavra!”
Recadinhos: - No Templo que sou, o que derrubaria a presença do Senhor? - Há falsos deuses que me impedem
de ser verdadeira morada do Pai? - “Não façais da casa de meu Pai um mercado!” - Como dignifico minha
missão na Casa do Pai, enquanto construtor(a) do Reino de Deus, aqui e agora? - Que sinais Jesus mostra para
eu agir como caminho?” - Como está minha Fé, para seguir Jesus, identificando-me com sua missão? - “E tu
serias capaz de erguê-lo em três dias?!” - A importância do contexto para justificar a veracidade do que se
comunica, o juízo rápido, sem perceber o contexto, pode fazer-me perder o conteúdo da comunicação! Preocupo-me em compreender o contexto e interpretá-lo de acordo?
13981. Somos todos Templo de Deus! - O que Jesus encontra dentro de mim? - Quem são os vendedores e os
cambistas, que deixo se instalarem dentro de mim? - O que é, em meu modo de ver, o Reino de Deus? O
Templo é o espaço de encontro, por excelência! Mas em todo lado posso reconhecer que estou na casa do Pai. Como estou no mundo? - Transformando-o numa feira? - Transformando-o em verdadeira casa do Pai,
participando na construção do Reino de Deus, aqui e agora? - Ou, passivo(a), estou longe da construção, por
omissão? “Recordaram-se do que Ele tinha dito e creram na Escritura e em suas Palavras!…” É necessário viver
a morte e a Ressurreição, para acreditar. - O que me falta, para eu acreditar? - Procuro o que me falta?
13982. - Festa da dedicação da Catedral de Latrão! - A Igreja celebra a festa da dedicação da Catedral de Latrão,
que data do ano 324 depois do nascimento de Jesus, e é considerada a “Mãe” de todas as Igrejas católicas.
Certamente, para acentuar o aspecto sagrado dos edifícios dedicados a Deus, a Liturgia nos traz a narrativa do
Evangelho da “limpeza” realizada por Jesus no Templo de Jerusalém!
No tempo de Jesus, com a dominação romana e o fim da realeza de Davi, a prática da religião judaica estava
nitidamente concentrada no espaço do Templo de Jerusalém. Os judeus fiéis visitavam o Templo ao menos uma
vez por ano. Ali eram oferecidas em sacrifício as vítimas animais do culto oferecido no tempo de Moisés. Mas
logo o espaço sagrado foi invadido pelos comerciantes que, aliados aos interesses mercantis dos líderes
religiosos, mudaram a Casa de Deus em mercado.
13983. - O Corpo de Jesus - novo “Templo de Deus!” - O santuário tornara-se uma fonte de altos lucros para as
famílias sacerdotais da Antiga Aliança. Bois e ovelhas vendidos para os sacrifícios custavam muito caro, e todo o
comércio era feito exclusivamente com a moeda do Templo. O culto a Deus cedia lugar ao culto ao dinheiro
transformado em Deus, o “deus dinheiro!” Em lugar de ambiente de oração e louvor, o incenso e o silêncio
foram substituídos pelos animais e pelo cheiro de estrume. Daí a inesperada reação de Jesus, sempre manso e
humilde, improvisando um chicote de cordas para expulsar os animais do recinto sagrado a Deus! O teólogo
Hans Urs Von Balthasar realça o fato de que, o primeiro templo, edificado em pedras monumentais, estava para
ser destruído e substituído pelo novo “Templo de Deus”, o Corpo do Filho de Deus!
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