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Quem são os evangelistas? Homens 
concretos, que pertenciam a comunidades 
também elas com experiências e 
características concretas em relação à 
vivência do Evangelho de Jesus. Ora, estas 
experiências e características, bem como os 
problemas e necessidades próprias de cada 
comunidade em que nascem os evangelhos 
escritos e para as quais se dirigem, é que 
fazem a diferença entre uns e outros. 

Unidos no essencial, que é Jesus de 
Nazaré e a Boa Nova de Deus nele 
revelada e realizada, diferem pelo contexto 
das comunidades em que surgem e às 
quais se dirigem. São, portanto, escritos 
vivos, isto é, não brotam de um escritor 
sozinho fechado num gabinete à frente de 
uma secretária que se lembra de escrever 
um texto, mas da história de uma 
comunidade concreta, que dá o seu 
testemunho comunitário de celebração e 
experiência de Jesus Cristo, recolhido 
depois e elaborado literariamente pelos 
evangelistas. 

É pelo facto de serem escritos vivos e 
fruto de uma história concreta de 
amadurecimento da Fé em Cristo, bem 
como pelos destinatários a quem se dirigem 
e pelas próprias características pessoais de 
cada evangelista, que o rosto de Jesus foi 
desenhado para nós em quatro perspectivas 
diferentes. Os quatro evangelhos de Jesus 
no Novo Testamento não nos revelam 
quatro rostos diferentes; mas revelam-nos, 
sem dúvida, a beleza desse mesmo rosto 
olhado em quatro perspectivas às vezes 
bem diversas. 
____________________________________________  

 Santos Padroeiros 
(de Artes e Profissões) 

 

–  Guarda Fiscal: S. Mateus. 
–  G.N.R.:  N.ª S.ª do Carmo (Padroeira). 
–  Humanistas cristãos: S. Jerónimo. 
–  Maestros:  S. Cassiano. 
 

Papa Francisco 

(Trabalho) 
 
Uma pessoa que trabalha deve tirar 

tempo para descansar, para estar com a 
família, para se distraír, para ler, ouvir 
música, praticar um desporto. Quando o 
trabalho não dá espaço ao ócio saudável, 
ao repouso reparador, escraviza. 

(El Jesuíta: Conversacíones Con el Cardenal 
Jorge Bergoglio, S.J. 2010) 

____________________________________________ 

Automóveis com 

“nomes feios” 
Outros casos bicudos: 

 

Problemas a Leste 
 

Depois de alguns nomes de automóveis, 
eis que até a popular “Siri”, a assistente 
presente em todos os “iPhone”, deu dores 
de cabeça à todo-poderosa “Apple”. 

Em georgiano a palavra significa, no 
mais puro vernáculo, “pénis”. Ora, na 
Geórgia, poucos se atreverão a gabar esta 
aplicação. 
____________________________________________ 

Aluga-se... o Mundo 
 
O mundo é de Deus, mas aluga-se aos 

fortes. Deus fez o mundo, mas quis pô-lo 
nas mãos dos homens para o 
aperfeiçoarem e desenvolverem. É preciso 
que os homens tomem consciência desta 
sua responsabilidade. Deus não fará por si 
o que determinou fazer pelos homens. 
Enche-te de coragem, pois; imerge no teu 
tempo, fórma-te como apóstolo. Talvez não 
possas contribuir para o mundo se 
desenvolver e aperfeiçoar no campo da 
medicina ou da electrónica, mas podes con- 
 
 

 

contribuír, sim, no campo da justiça, da 
verdade, da bondade. Torna-te apóstolo e 
abrir-se-ão caminhos para o teu apostolado: 
chegará a paz com o seu sorriso e o amor 
difundir-se-á para todos, como um rio de 
imensas margens. Haverá um mundo 
melhor, mais perfeito, mais justo, e terás 
colaborado com Deus na sua obra criadora. 
____________________________________________ 

H u m o r  
 

Num julgamento diz o procurador: 
– Olhem para o acusado, o seu olhar 

horrível, a sua cara estreita, os seus olhos 
encovados, a sua aparência sinistra... 

Então, o acusado interrompe: 
– Mas, então, vão-me julgar por roubo 

ou por ser feio? 
______________________ 

 

Uma mãe pergunta à filha: 
– Mas, afinal, porque é que chegaste 

tarde à escola? 
– Porque a campaínha tocou antes de 

eu entrar. 
______________________ 

 

– Tenho a cabeça cheia de piolhos. Não 
aguento mais. 

– E porque não lhes deitas álcool? 
– Que espertinha! Se já não os aguento 

assim, imagina-os bêbedos! 
____________________________________________ 

Oração 

Obrigado, Senhor, porque celebraste a 
tua entrega à volta de uma mesa. 

Obrigado, Senhor, por fazeres dos teus 
amigos uma comunidade fraterna, unida e 
comprometida. 

Obrigado, Senhor, porque em cada 
Eucaristia unes a tua vida à nossa vida para 
que sigamos os teus passos, para que 
aprendamos a descobrir no pão partilhado, 

o milagre da solidariedade. Amém.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Reposição de Feriado 
 

O calendário de 2016 passou de nove 
para 13 feriados nacionais, com a reposição 
de dois feriados civis e dois religiosos: 
Corpo de Deus (religioso, 26 de Maio), Dia 
de Todos os Santos (religioso, 1 de 

Novembro), Implantação da República 
(civil, 5 de Outubro), e Restauração da 
Independência (civil, 1 de Dezembro). 

A Esquerda votou em conjunto todos os 
projetos para repor os feriados civis e 
religiosos. O PSD e CDS abstiveram-se 
quando foram chamados a votar os 
diplomas apresentados pela esquerda. 

Entretanto, o secretário de Estado dos 
Assuntos Parlamentares revelou que o 
Governo já iniciou os contactos com a Santa 
Sé para repor os dois feriados religiosos 
suspensos desde 2012, tendo Pedro Nuno 
Santos notado ainda que "a Santa Sé é a 
favor" da reposição desses dois dias de 
descanso. 
____________________________________________  

Santíssimo Corpo e 

Sangue de Cristo 
 
O grandioso mistério da santíssima 

Eucaristia pode ser olhado sob diferentes 
ângulos. Podemos meditar na Eucaristia 
vendo Nela o cumprimento das promessas 
da antiga aliança ou o penhor da glória 
futura; podemos também ver Nela um sinal 
do desejo que Deus tem do homem indo ao 
ponto de querer cear com ele ou a 
actualização do sacrifício da Cruz. Mas a 
festa de hoje sublinha sobretudo a presença 
real de Cristo sob as espécies do pão e do 
vinho, essa presença tão real como outrora 
na Cruz ou em Belém ou glorioso no céu. 
____________________________________________ 

Introdução 
 

Jesus não nos deixou uma estátua sua, 
uma fotografia, uma relíquia. Quis continuar  
a estar presente  entre  os  seus  discípulos 

 

 

 

como alimento. O alimento não se coloca na 
mesa para ser contemplado, mas para ser 
comido. 

Os cristãos que vão à Missa, mas não 
vão à comunhão, devem tomar consciência 
de que não estão a participar plenamente 
da celebração eucarística. 

O alimento torna-se parte de nós 
mesmos. Comendo o corpo e bebendo o 
sangue de Cristo aceitamos o seu convite a 
que nos identifiquemos com Ele. Dizemos a 
Deus e à comunidade que queremos formar 
com Cristo um só corpo, desejamos 
assimilar o seu gesto de amor e queremos 
doar  a  nossa  vida  aos  irmãos,  como  Ele 
fez. 

Não fazemos sozinhos esta escolha 
empenhativa, mas juntamente com toda 
uma comunidade. A Eucaristia não é um 
alimento que se come em solidão: é pão 
partido e partilhado entre irmãos. 

Não se pode conceber que, por um lado, 
seja feito o gesto que indica unidade, 
partilha, igualdade, doação recíproca e, por 
outro, seja tolerado o perpetuar-se de 
contrastes, ódios, ciúmes, açambar-
camento de bens, prepotência. Uma 
comunidade que celebra o rito do «partir do 
pão» nestas condições indignas come e 
bebe – como adverte Paulo – a própria 
condenação (1 Cor 11, 28 – 29). É uma 
comunidade que transforma o sacramento 
em mentira. É como uma rapariga que, 
sorrindo, aceita do noivo o anel, símbolo de 
uma ligação de amor indissolúvel e, ao 
mesmo tempo, o atraiçoa com outros 
amantes. 
     – A  Eucaristia torna-me atento a todas 
as formas de fome dos irmãos: fome de 
pão, fome de amor, fome de compreensão, 
fome de perdão e, sobretudo, fome de 
Deus. 
____________________________________________ 

1.ª Leitura (Gn 14, 18-20)  

Monição:  
 

O sacrifício de Melquisedec que ofereceu pão e 
vinho foi sempre visto pelos padres da Igreja como 
sendo uma prefiguração do sacrifício de Cristo que se 
oferece a si próprio nas espécies de pão e vinho.  

 

 

Leitura: 
 

Leitura do Livro do Génesis 
 

Naqueles dias, 18Melquisedec, rei de Salém, 
trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo 
19e abençoou Abraão, dizendo: «Abençoado seja 
Abraão pelo Deus Altíssimo, criador do céu e da terra. 
20Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou nas tuas 
mãos os teus inimigos». E Abraão deu-lhe a dízima de 
tudo. 

 

Palavara do Senhor. 
 

Recomendação aos Leitores: 
 

A Leitura é de pequena dimensão, sem 
dificuldade aparente. No entanto, há que ter em 
conta palavras difíceis, como Melquisedec 
(imagina um acento em “déc”) / Salém (vê onde 
está o acento) / Abraão (e não “Abrão”) / e outras 
 

Comentário: 
 

«Melquisedec», rei-sacerdote de Salém, 
isto é, Jerusalém. Salém significa paz 
(xalom); Jerusalém (Yeruxaláyim) significa 
«fundação de paz»; era a capital dos 
Jebuseus que David conquistou.  

Após a expedição de Abraão contra os 
quatro reis orientais que tinham saqueado a 
zona do Mar Morto, a Pentápole, Abraão e 
os seus homens armados tinham chegado 
vitoriosos (v. 16), mas exaustos. O rei de 
Jerusalém, reconhecido pelo perigo que 
Abraão afastara das suas vizinhanças, veio 
ao seu encontro com abastecimentos de 
pão e vinho para restabelecer as forças das 
tropas cansadas. Abraão, agradecido por tal 
atitude, decide recompensar Melquisedec 
com o dízimo de todos os despojos que 
trazia da expedição guerreira. A tradição 
patrística e a Liturgia, viram na oferta de 
pão e vinho uma figura do Sacrifício 
Eucarístico; no Cânone Romano pede-se a 
Deus que aceite o Sacrifício da Missa como 
aceitou o sacrifício de Melquisedec. Mas 
podemos perguntar: esta oferta foi um 
verdadeiro sacrifício, ou um simples auxílio 
às tropas cansadas? Se é certo que o verbo 
hebraico, «trouxe», não pertence ao 
vocabulário sacrifícial, também é certo que 
Melquisedec era sacerdote e foi nesta 
condição que «trouxe pão e vinho», sendo 
coerente que tivesse sido oferecido antes 
em sacrifício, talvez em acção de graças da  
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vitória obtida. Pelo Salmo 109 (110) e por 
Hbr 7, sabemos que Melquisedec é uma 
figura de Cristo. 

Também Jesus – o anti-tipo de Melqui-
sedec – alimenta os seus soldados, 
cansados na batalha contra os inimigos do 
Reino, com o pão e o vinho eucarístico, o 
seu Corpo e Sangue oferecido em sacrifício; 
por isso a Igreja reza: «da robur, fer 
auxilium» (dá-nos força, traz-nos auxílio). 
____________________________________________ 

Salmo Responsorial 
Sl 109 (110), 1-4 (R. 4bc) 

 
Monição:  

 
Jesus Cristo é sacerdote para sempre segundo a 

ordem de Melquisedec e a Ele pertencem para sempre 
a realeza e o poder. 

 

Refrão:     O Senhor é sacerdote para sempre. 
 

Ou:            Tu és sacerdote para sempre, 
segundo a ordem de Melquisedec. 

 
Disse o Senhor ao meu Senhor: 
«Senta-te à minha direita, 
até que Eu faça de teus inimigos escabelo de teus pés. 
 
O Senhor estenderá de Sião 
o ceptro do teu poder 
e tu dominarás no meio dos teus inimigos. 
 
A ti pertence a realeza desde o dia em que nasceste 
nos esplendores da santidade, 
antes da aurora, como orvalho, Eu te gerei». 
 
O Senhor jurou e não Se arrependerá: 
«Tu és sacerdote para sempre, 
segundo a ordem de Melquisedec». 
____________________________________________ 

2.ª Leitura (1 Cor 11, 23-26) 
 

Monição:  
 

A Eucaristia não é algo que a Igreja inventa mas 
sim que recebe directamente do Senhor e que por sua 
vez transmite fielmente e imutavelmente. Também nós, 
como o apóstolo, devemos transmitir às gerações 
futuras aquilo que recebemos dos nossos pais na fé 
até que o Senhor venha. 

 

Leitura: 
 

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São 
Paulo aos Coríntios 
 

Irmãos: 23Eu recebi do Senhor o que também vos 
transmiti: o Senhor Jesus, na noite em que ia ser 
entregue, tomou o pão e, dando graças, 24partiu-o e 
disse: «Isto é o meu Corpo, entregue por vós. Fazei 
isto em memória de Mim». 25Do mesmo modo, no fim 
da ceia, tomou o cálice e disse: «Este cálice é a nova 
aliança no meu Sangue. Todas as vezes que o 
beberdes, fazei-o em memória de Mim». 26Na verdade, 
todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes 
deste cálice, anunciareis a morte do Senhor, até que 
Ele venha. 

 
Palavar do Senhor. 

 
 

Recomendação aos Leitores: 
 

Tal como a Primeira, também a Segunda 
Leitura é pequena e relativamente fácil. Deve 
ser, aliás, como a Primeira bem preparada. E 
também ela tem palavras difíceis: transmiti / 
cálice / beberdes / comerdes / e outras. 

E lembra-te que não estás a consagrar na 
mesa do altar (não és o Sacerdote), mas apenas 
e só a proclamar a Leitura do Ambão (porque és 
o Leitor). 
 
Comentário: 

 

Temos aqui o relato da última Ceia, o 
mais antigo dos quatro que aparecem no 
Novo Testamento, escrito apenas uns 25 
anos após o acontecimento. São Paulo diz 
que isto mesmo já o tinha pregado aos 
cristãos (v. 23) uns quatro anos atrás, 
durante os 18 meses em que evangelizou a 
cidade de Corinto, por ocasião da sua 
segunda viagem.  

V.23 – «Recebi do Senhor»: O original 
grego (com o uso da preposição apó e não 
pará) deixa ver que São Paulo recebeu esta 
doutrina pela tradição que remonta ao 
Senhor e não directamente dele, por meio 
de alguma revelação, como alguém poderia 
pensar. «Na noite em que ia ser entregue»: 
Celebramos hoje uma dupla entrega do 
Senhor, a sua entrega às mãos dos seus 
inimigos, para morrer pelos nossos pecados 
e nos ganhar a vida divina, e a entrega no 
Sacramento da SS. Eucaristia, como 
alimento desta mesma vida divina. Para o 
seu amor infinito, é pouco dar-se todo de 
uma só vez por todos; quer dar-se todo a 
cada um de nós todas as vezes que nos 
disponhamos a recebê-lo! 

V.24 – «Isto é o Meu Corpo»: A 
expressão de Jesus é categórica e 
determinante, sem deixar lugar a mal 
entendidos. Não diz «aqui está o meu 
corpo», nem «isto simboliza o meu corpo», 
mas sim: «isto é o meu corpo», como se 
dissesse «este pão já não é pão, mas é o 
meu corpo». Todas as tentativas heréticas 
de entender estas palavras num sentido 
meramente simbólico, fazem violência ao 
texto e não têm seriedade. É certo que o 
verbo «ser» também pode ter o sentido de 
«ser como», «significar», mas isto é só 
quando do contexto se possa depreender 
que se trata duma comparação, o que não 
se dá aqui, pois não se vê facilmente como 
o pão seja como o Corpo de Jesus, ou 
como é que o pode significar. Atenda-se a 
que Jesus, com a palavra “isto” não se 
refere à acção de partir o pão, pois não 
pronuncia estas palavras enquanto parte o 
pão, mas depois de o ter partido; portanto 
não tem sentido dizer que, com a fracção do 
pão, o Senhor queria representar o 
despedaçar  do  seu  corpo  por  uma  morte  
 

 violenta (o corpo entregue); Jesus não 
podia querer dizer tal coisa, pois, se o 
quisesse dizer, havia de o explicitar, uma 
vez que o gesto de partir o pão era um 
gesto usual do chefe da mesa em todas as 
refeições, não sendo possível ver um outro 
sentido; por outro lado, o beber do cálice já 
não se podia prestar a um tal sentido.  

Os Apóstolos vieram a entender as 
palavras de Jesus no seu verdadeiro 
realismo, como aparecem no discurso do 
Pão da Vida (Jo 6, 51-58). Se Jesus não 
quisesse dar este sentido realista às suas 
palavras, também os seus discípulos e a 
primitiva Igreja não lho podiam dar, porque 
beber o sangue era algo sumamente 
escandaloso para gente criada no judaísmo, 
que ia ao ponto de proibir a comida de 
animais não sangrados. Se São Paulo não 
entendesse estas palavras de Jesus num 
sentido realista, não teria podido afirmar no 
v. 27 (omitido na leitura de hoje): «quem 
comer o pão ou beber o cálice do Senhor 
indignamente será réu do corpo e do 
sangue do Senhor»; e no v. 29 fala de 
«distinguir o corpo do Senhor».  

V.24-25 – «Fazei isto em memória de 

Mim»: Com estas palavras, Jesus Cristo 
entrega aos Apóstolos (e aos seus 
sucessores) o poder ministerial de celebrar 
o Mistério Eucarístico; por isso, Quinta-Feira 
Santa é o dia do sacerdócio e dos 
sacerdotes.  

V.25 – «A Nova Aliança com o meu 

Sangue»: Jesus compara o seu sangue, 
que vai derramar na cruz, ao sangue do 
sacrifício da Aliança do Sinai (cf. Ex 24, 8), 
como sendo o novo sacrifício com que se 
ratifica a Nova Aliança de Deus com a 
Humanidade, aliança anunciada pelos 
profetas (Jer 31, 31-33). Na Ceia temos o 
mesmo sacrifício do Calvário antecipado 
sacramentalmente através das palavras do 
próprio Jesus. Na Missa temos igualmente o 
mesmo sacrifício da Cruz renovado e 
representado sacramentalmente através da 
dupla consagração feita pelo sacerdote que 
actua na pessoa e em nome de Cristo, 
sendo Ele o mesmo oferente principal, a 
mesma vítima e sendo os merecimentos os 
mesmos do único Sacrifício redentor a 
serem aplicados, Sacrifício oferecido de 
uma vez para sempre (efápax: cf. Hebr 9, 
25-28; 10, 10.18). 

V.26 – «Anunciareis a Morte do 

Senhor»: No altar já não se derrama o 
sangue de Cristo, como na Cruz, mas 
oferece-se, de modo incruento, o mesmo 
sacrifício, renovando e representando 
sacramentalmente o mistério da mesma 
Morte que se deu no Calvário. 
____________________________________________ 
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Aclamação ao Evangelho 

(Jo 6, 51) 
 

Monição:  
 

Jesus é pão vivo para a vida eterna. Jesus é 
palavra de Deus que dá a vida. 

 

Refrão:   Aleluia, Aleluia! 
 

Eu sou o pão vivo descido do Céu, diz o Senhor. 
Quem comer deste pão viverá eternamente. 

____________________________________________ 

Evangelho (Lc 9, 11b-17) 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São João 

 

Naquele tempo, 11estava Jesus a falar à multidão 
sobre o reino de Deus e a curar aqueles que 
necessitavam. 12O dia começava a declinar. Então os 
Doze aproximaram-se e disseram-Lhe: «Manda 
embora a multidão para ir procurar pousada e alimento 
às aldeias e casais mais próximos, pois aqui estamos 
num local deserto». 13Disse-lhes Jesus: «Dai-lhes vós 
de comer». Mas eles responderam: «Não temos senão 
cinco pães e dois peixes... Só se formos nós mesmos 
comprar comida para todo este povo». 14Eram de facto 
uns cinco mil homens. Disse Jesus aos discípulos: 
«Mandai-os sentar por grupos de cinquenta». 15Assim 
fizeram e todos se sentaram. 16Então Jesus tomou os 
cinco pães e os dois peixes, ergueu os olhos ao Céu e 
pronunciou sobre eles a bênção. Depois partiu-os e 
deu-os aos discípulos, para eles os distribuírem pela 
multidão. 17Todos comeram e ficaram saciados; e ainda 
recolheram doze cestos dos pedaços que sobraram. 

 

Palavra do Senhor. 
 

Comentário: 
 

Há uma profunda relação entre este 
milagre e a instituição da Eucaristia. A 
própria descrição dos gestos de Jesus ao 
fazer o milagre sugere os seus gestos na 
Ceia: «abençoou», «partiu», «deu aos 
discípulos». Com este milagre, é 
prefigurado o prodígio da Eucaristia e os 
Apóstolos são preparados para receberem 
tão grande dom e o distribuírem aos fiéis: 
para eles os servirem à multidão (v. 16). A 
linguagem do relato deixa ver fortes 
ressonâncias litúrgicas, provenientes certa-
mente da vida das primitivas comunidades, 
que celebravam a Eucaristia. O IV 
Evangelho (que é o de São João) conserva-
-nos a promessa do Pão da Vida no 
discurso eucarístico (Jo 6, 32-58), na 
sequência deste mesmo milagre. Lucas não 
refere a 2.ª multiplicação dos pães, que se 
insere na chamada grande omissão de 
Lucas relativamente a Marcos, que lhe terá 
servido de fonte (Mc 6, 45 – 8, 26); por outro 
lado Lucas costuma omitir relatos paralelos, 
para não se alongar sem necessidade.  

V.13 – «Dai-lhes vós de comer.» Jesus 
sabia o que ia fazer, como sublinha o relato 
muito  mais  pormenorizado  de  S.  João;  e 
 
 

Célio, em Roma, propriedades fora da 
cidade e ainda terras na Sicília. Estas duas 
fortes características familiares em muito 
enfluenciaram o percurso de Gregório que 
também soube retribuir aos pais toda a 
devoção e carinho que eles lhe deram. 

Não há muitos registos quanto à sua 
educação, mas é praticamente certo que 
teve uma boa formação. Tinha uma 
memória prodigiosa e, de acordo com 
Gregório de Tours, terá sido excepcional na  
Gramática, na Retórica e na Dialética, 
sendo quase certo que também estudou 
Direito. 

Para além destas influências, contou 
ainda com uma forte presença da religião no 
seu quotidiano. A sua mãe foi santa, bem 
como as tias, já para não falar do facto de 
os papas Félix III e Agapito I terem sido 
seus familiares,  sendo o primeiro seu 
bisavô (é certo que havia casado antes de 
se tornar Sumo pontífice). Desde muito 
cedo, manifestou uma grande paixão por 
Deus e interesse pelas Escrituras, 
mantendo-se atento às conversas sobre 
religião. (continua...). 

____________________________________________ 

Bíblia 

O Livro dos Livros 
 

O Messias no Novo Testamento 

PARTE  III:  
 

NOVO  TESTAMENTO 
 

De Jesus aos Evangelhos 
 

41  –  Os Evangelistas 
 

 

As primeiras comunidades: o Evangelho 
a viver-se 
 

O evangelho escrito mais antigo é o de 
Marcos, datado por volta do ano 70. O 
Evangelho era até então anunciado e 
testemunhado oralmente.  

Porque é que começou a sentir-se 
necessidade (passados quase 40 anos!) de 
o pôr por escrito? Esta necessidade faz-se 
sentir quando começam a morrer os pilares 
da primeira geração cristã: os apóstolos que 
caminharam com Jesus, e os seus discípu-
los mais directos. Eram eles que mantinham 
vivo e verdadeiro o testemunho do Evange-
lho de Deus revelado em Cristo para as 
comunidades. Com a sua morte, como 
preservar este Evangelho? Pondo as suas 
dimensões fundamentais por escrito. E 
começa, então, o trabalho de pôr aquele 
Evangelho testemunhado pelos apóstolos, 
celebrado e vivido pelas comunidades por 
escrito. 
   
 

disse isto para os pôr à prova (Jo 6, 6), isto 
é, para ver até que ponto os seus Apóstolos 
estavam capacitados para confiar na 
omnipotência divina que Jesus lhes tinha 
vindo a mostrar com tantos milagres já 
realizados. 
____________________________________________ 

Oração Universal 

 
1 –  Para que Jesus, Filho de Deus e da Virgem Maria, 

sacerdote único do Altíssimo, 
ensine a Igreja a celebrar a Ceia pascal, 
oremos, irmãos. 

 
2 –  Para que Jesus, Filho de Deus e da Virgem Maria, 

Pão vivo que desceu do Céu, 
seja o alimento dos seus discípulos, 
oremos, irmãos. 

 
3 –  Para que Jesus, Filho de Deus e da Virgem Maria, 

médico celeste e remédio imortal, 
cure os doentes e dê esperança aos pecadores, 
oremos, irmãos. 

 
4 –  Para que Jesus, Filho de Deus e da Virgem Maria, 

verdadeiro Rei da paz e da justiça, 
extinga as guerras e ensine ao mundo o seu amor, 
oremos, irmãos. 

 
5 –  Para que Jesus, Filho de Deus e da Virgem Maria, 

que prometeu ficar connosco para sempre, 
nos leve um dia a participar na sua glória, 
oremos, irmãos. 

____________________________________________ 

    Gotas de Orvalho 
 

Embora sozinho, continua a caminhada! 
Se todos te abandonarem, prossegue a tua 
jornada. Se as trevas cresceram em teu 
redor, mais uma razão para manteres acesa 
a pequenina chama da fé. 
     Não deixes nunca que essa luzinha se 
apague, para que tu mesmo não fiques em 
trevas. E ilumina com a tua luz, as trevas 
dos que te circundam. 
____________________________________________ 

Os Papas 

(De São Pedro ao Papa Francisco) 
 
 

“São Gregório I”  

(590 – 604) 
 

A mãe de São Gregório foi santa, bem 
como as tias, já para não falar do facto de 
os papas Félix III e Agapito I terem sido 
seus familiares. 

Gregório I (Do ano 540 a 12 de Março 
de 604) nasceu em Roma numa época 
conturbada, de declínio das cidades e do 
comércio. Oriundo da aristocracia tradici-
onal, era filho de Giordano e de Santa 
Sílvia. A sua família era extremamente 
devota e abastada   –   detinha  a Colina de  

 

   N.º  395    –    26-05-2016                                                            Corpo de Deus  –    (Ano C.)                                                                                           Pág. 3 
 


