
Mercadores do Templo 

 

Neste terceiro domingo do tempo quaresmal, a Palavra de Deus 
oferece-nos uma série de motivos para a nossa reflexão, a partir da primeira 
leitura, retirada do Livro do Êxodo, onde se lê sobre a entrega, por parte de 
Deus, a Moisés das Tábuas da Lei ou dos Dez Mandamentos, para, em 
seguida, concentrar-se no mistério de Cristo crucificado, tal como 
apresentado pelo apóstolo Paulo na segunda leitura de hoje, tirada da 
Primeira Carta aos Coríntios, até deter-se, de modo particular, no texto do 
Evangelho de João, que nos apresenta Jesus discutindo com os vendedores 
do templo e manifestando, de modo rígido, a expulsão dos mesmos da casa 
de Deus. 

Meditar sobre estes textos é um enriquecimento moral e espiritual 
para todos. Partamos do Livro do Êxodo: que explana os dez mandamentos. 
Essas normas permanecem válidas e se aplicam até nossos tempos, pois 
nelas se inspiram o agir moral dos judeus e dos cristãos, ou dos fiéis que 
reconhecem a Aliança do Sinai, e dela tiram a força e as razões para fazer o 
bem no mundo. A validade das normas, não coincide, hoje, como no 
passado, a uma resposta moral adequada. Todos os mandamentos de Deus, 
lamentavelmente, são violados em um nível pessoal ou em um nível social. 
Daí o mal no mundo e na sociedade, os males e perversões de todos os 
tipos, a destruição dos valores fundamentais da sociedade, da pessoa e das 
instituições, a começar pela família e, em seguida, passar para a falta de 
respeito pela vida humana, pela verdade, pela lealdade e honestidade. 
Valores que a Palavra de Deus hoje nos repropõe como para nos lembrar, 
novamente, que devemos fazer um esforço pessoal e comunitário para 
entrar em sintonia com a vontade de Deus e com quanto Ele revelou para o 
nosso bem e nossa salvação temporal e eterna. É nesse sentido que a 
Campanha da Fraternidade nos coloca a situação da saúde pública como 
consequência do pecado e questiona a sociedade sobre a dignidade da 
pessoa humana, que tem direitos de assistência à saúde. 

Na passagem do Evangelho de João encontramos outras razões para 
escolher o caminho de Deus como uma forma de libertação e salvação. O 
evangelista, ao se referir à destruição do templo e à sua reconstrução em 
três dias, faz clara referência à morte e ressurreição de Jesus. O incidente 



da expulsão do Templo de Jerusalém dos comerciantes e dos vendedores 
confirma esta atenção especial que Jesus dá às coisas de Deus, e como Ele 
se preocupa em transmitir aos seus contemporâneos o respeito pelo sagrado 
e por aquilo que pertence, de uma forma única, Àquele que é o “autor” de 
tudo. "Aproxima-se a Páscoa judaica e Jesus subiu a Jerusalém. Encontrou 
no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e os cambistas sentados. 
Ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo com as ovelhas e 
os bois. Jogou por terra o dinheiro dos cambistas e derrubou as mesas, e 
aos que vendiam pombas, disse: "Lançai fora essas coisas e não façais da 
casa de meu Pai uma casa de comércio". Seus discípulos lembraram-se de 
que foi escrito: ''O zelo pela tua casa me consome''. Então os judeus 
disseram-lhe: que sinais nos mostra para que possa fazer isso? E Jesus 
respondeu-lhes: "Destruí este templo e em três dias eu o reedificarei". Este 
templo foi construído em quarenta anos e você vai levantá-lo em três dias"? 
Mas Ele falava do templo do seu corpo. Quando, então, Ele ressuscitou dos 
mortos, os seus discípulos lembraram-se de que ele tinha dito isso, e creram 
na Escritura e na palavra falada por Jesus. 

Como é fácil intuir, João, no seu Evangelho, tem um propósito muito 
específico, que é aquele de despertar no leitor a fé em Jesus Cristo, único 
Salvador do mundo. O anúncio da Salvação aparece claramente na carta de 
São Paulo Apóstolo que lemos hoje. "Irmãos, os judeus pedem sinais e os 
gregos buscam sabedoria, nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para 
os judeus e loucura para os gentios, mas para aqueles que são chamados, 
tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus. 
Porque o que é loucura de Deus é mais sábio que os homens, e a fraqueza 
de Deus é mais forte do que os homens". 

Aqui está o núcleo essencial do primeiro anúncio, que incide sobre o 
mistério de Cristo crucificado e ressuscitado por nós. O cristão não deve se 
escandalizar do seu Mestre, morto sobre a cruz, vítima inocente e cordeiro 
imolado pelos pecados da humanidade. Este amor ferido deve ser 
anunciado ao mundo, por que na cruz de Cristo se revela a verdadeira 
grandeza de um Deus que ama, sendo capaz até mesmo de oferecer o seu 
Filho por nós.  

Nesta Quaresma, em preparação para a JMJ que se realizará em julho 
de 2013 no Rio de Janeiro, a Cruz peregrina e o ícone de Nossa Senhora 
passam por todas as dioceses do nosso país. Que essa peregrinação ajude 



todos os jovens a perceberem o valor da Cruz e a força que dela brota, 
estando ao lado dela com Maria, de pé, contemplando e buscando entender 
o mistério do amor de Deus; ela, que meditava todas as coisas em seu 
coração. 

Lições de vida que nos ajudam neste tempo de preparação para a 
Páscoa a recuperar a verdadeira dimensão da peregrinação quaresmal, que é 
um caminho de conversão no qual devemos nos colocar humildemente aos 
pés do Crucificado. Conversão que passa também pela recuperação de um 
estilo moral credível, que consiste em guardar os mandamentos de Deus, 
que são um caminho certo para a verdadeira liberdade e a santidade 
pessoal. 
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