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Objectivo: Descobrir que a Igreja é o testemunho vivo da presença de Deus na caminhada histórica dos 

homens. 

 
Lembrar o Compromisso da semana anterior: 

• Qual foi o tema da semana anterior? 

• Escolhemos uma atitude concreta que nos faz santos na caminhada da nossa vida do dia-a-dia? 
 
A Basílica de S. João de Latrão, cuja “dedicação” ou consagração aconteceu no ano de 320, é a catedral 
do Papa, enquanto Bispo de Roma. Ela é a “mãe de todas as igrejas”, o símbolo das Igrejas de todo o 
mundo, unidas à volta do sucessor de Pedro. 
A Festa da Dedicação da Basílica de Latrão convida-nos a tomar consciência de que a Igreja de Deus 
(que a Basílica de Latrão simboliza e representa) é hoje, no meio do mundo, a “morada de Deus”, o 
testemunho vivo da presença de Deus na caminhada histórica dos homens. 
 
NOTA: A “Domus Faustae” (da família Latrão), oferecida ao Papa (320) pela mulher do imperador 
romano Constantino, é a primeira igreja cristã em Roma. 
 
EVANGELHO – Jo 2,13-22 
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 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 na palavra de Jesus. 
 
1. Questões  
Como é que podemos encontrar Deus e chegar até Ele? Como podemos perceber as propostas de Deus 
e descobrir os seus caminhos? Qual é o verdadeiro culto que Deus espera? 
 

Tinham convertido o Templo num lugar de 
mercado 

Deus quer que sejais Templos VIVOS, não lugares 
de contrabando 

Na Casa do Pai dá-se o Encontro Tens Deus muito próximo, nos lábios e no coração 
(Deut 30,14) 

Consome-Me o desejo que TODOS sejais o 
NOVO Templo 

Porque edificais outros templos? 

A Dedicação de uma igreja é  sinal da 
Consagração de todos 

O importante sois vós, não o cimento 

Só o AMOR constrói A figura deste mundo passa (1Cor 7, 31) 

Três dias foram suficientes para levantar a 
Humanidade  

Não queirais perseverar na morte... 

Olhai para cima E crede na Palavra de Jesus 

Faz, Senhor, que este Templo consagrado que Tu edificaste, ninguém o possa destruir. 

 
COMPROMISSO 
Rezar todas as noites para que nós sejamos mesmo a Igreja de Cristo e que através das nossas atitudes 
e gestos, Cristo  se torne mais visível para o mundo. 
 

Dedicação da Basílica de Latrão 
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EUCARISTIA 

 
 
OFERTÓRIO 
 
Em 3 tijolos escrever nomes de pessoas (das crianças, dos pais, dos amigos, do padre, 
dos catequistas, …) 
 
Levar os 3 tijolos no ofertório. 
 
Leitor 1 – Senhor, estes tijolos simbolizam a Igreja que somos nós todos. Jesus, porque nos 
chamaste, desde o baptismo, a ser Igreja. 

Todos: Obrigado Senhor. 
Leitor 2 – Jesus, por que nos deixastes a Igreja e hoje vives no meio de nós. 

Todos: Obrigado Senhor. 
 
 
NO FIM O PADRE LEMBRA O COMPROMISSO DESTA SEMANA. 
 
 

Participa! 
Transforma o mundo. 

 
Nós somos 

a IGREJA DE CRISTO 


