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Sumário 

Festa do Santíssimo 
Corpo e Sangue 

de Cristo 
 

Em Quinta Feira Santa, limitados pelo 
recolhimento do Tríduo Pascal, celebrá-
mos a instituição da Santíssima Euca-
ristia e do Sacerdócio ministerial que 
nessa mesma noite foi também instituído. 

O sacerdócio nasceu no Cenáculo, 
pela força das Palavras de Jesus, no fim 
da primeira consagração da história do 
mundo: «Fazei isto em memória de Mim.» 

Hoje, solenidade do Corpo e Sangue 
de Nosso Senhor Jesus Cristo, celebra-
mos com manifestações externas de 
alegria e ação de graças a Presença Real 
de Jesus em nossos Sacrários. 

Em muitos lugares do mundo, 
oferecem a Jesus Eucaristia a prenda 
que mais Lhe agrada: as crianças que 
vão recebê-l’O pela primeira vez. 

 
 

Antífona de Entrada 

O Senhor alimentou o seu povo com 
a flor da farinha e saciou-o com o mel do 
rochedo. 

 

Primeira Leitura 
(Gn 14, 18-20) 

Monição: 
  
Tinha o Patriarca Abraão acabado de 

vencer os cinco reis num duro combate, 
quando Melquisedec, rei de Salém, veio ao 
seu encontro para oferecer um sacrifício de 
pão e vinho, em ação de graças pela vitória 
alcançada. 

Melquisedec é, no Antigo Testamento, 
uma figura de Cristo, Sumo e Eterno 
Sacerdote, e o sacrifício que oferece, uma 
figura da Eucaristia. 

  
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: «Abençoa-
do 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. 

 

Palavra 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 
(considera um acento em “déc”) / Salém (vê 
onde está o acento) / Abraão (e não “Abrão”) / 
e outras 

 
Comentário à 1.ª Leitura: 
 

O décimo quarto capítulo do livro do 
Génesis de onde é tirada a nossa Leitura 
é algo singular: apresenta Abraão no 
insólito papel de guerreiro valoroso. 

O patriarca encontra-se junto aos 
carvalhos de Mambré, perto de Hebron, e 
vem a saber que alguns reis vindos do 
oriente capturaram o seu sobrinho, Lot. 
Organiza imediatamente os seus homens 
mais preparados para a luta, segue os 
raptores   até   Dan,  no  extremo  norte  
da Palestina, cai sobre eles, derrota-os, 
recupera todo o saque e também Lot, os 
seus bens, as suas mulheres e o seu 
povo. 

No regresso passa perto da cidade de 
Salém (Jerusalém) onde reina Melquise-
dec. Este – que é rei e sacerdote do Deus 
Altíssimo – quando vem a saber que 
Abraão se aproxima, sai da cidade e ofe-
rece-lhe pão e vinho, depois abençoa-o 
invocando o nome do seu Deus. 

Para melhor entendermos a mensa-
gem do trecho, devemos considerar que, 
no tempo de Abraão, Jerusalém era uma 
cidade habitada por um povo pagão e 
assim permaneceu por mais umas cente-
nas de anos, até que, por volta do ano 
1000 a.C, David a conquistou e a tornou 
capital do seu reino. 

No relato do feito heróico realizado 
por Abraão, é inserida a cena do encontro 
com Melquisedec, rei de Salém, por 
várias razões. 

No tempo em que este relato foi 
escrito (mais de mil anos depois dos 
factos terem acontecido), os Israelitas 
não veem com simpatia nem Jerusalém, 
nem o seu rei, nem a sua corte e pagam 
os impostos de má vontade. Com 
habilidade (e adulação!) o autor do trecho 
procura então, citando o exemplo de 
Abraão, persuadi-los a submeterem-se ao 
rei de Jerusalém e a pagar-lhe as dé-
cimas (sem resmungar!). Releva-se (des-
taca-se) este estratagema engenhoso do 
escriba para mostrar como, por vezes, 
Deus se serve também das motivações 
menos nobres dos homens para 
introduzir na Bíblia um relato que é 
precioso, porque está carregado de 
simbolismos religiosos. 

Não foi apenas para convencer os 
Israelitas a pagar os impostos que o autor 
sagrado lembrou o comportamento húmil-  
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de e devoto de Abraão para com o rei de 
Salém. Ele quis, sobretudo, ensinar que 
já não era preciso ver de modo hostil 
(inimigo) os estrangeiros. Deus mostrou 
que não se revelava apenas aos 
Israelitas, mas também às outras pesso-
as. 

Melquisedec era um cananeu, um 
pagão, e, no entanto, já prestava culto ao 
Deus altíssimo, criador do céu e da terra, 
e diante dele o próprio patriarca Abraão 
teve um gesto surpreendente: inclinou-se 
e recebeu a sua bênção. 

Em nenhuma outra página do Antigo 
Testamento um ministro pagão do culto é 
visto com tanto respeito e simpatia. 

Este trecho do livro do Génesis foi 
escolhido como primeira Leitura porque 
tem referências evidentes à festa de hoje. 

Antes de mais, Melquisedec foi sem-
pre considerado pelos cristãos como uma 
figura de Cristo e dos sacerdotes da nova 
Aliança que oferecem no altar o pão e o 
vinho. 

Há também outros elementos que 
relacionam com a Eucaristia o gesto 
praticado por este rei-sacerdote. Ele 
partilhou o seu pão e o seu vinho com 
quem tinha fome e o seu comportamento 
generoso é uma chamada de atenção à 
partilha dos bens com os irmãos. 

Por fim, é significativo o facto de que 
o pão e o vinho de Melquisedec sejam 
consumidos juntamente por dois povos: o 
povo pagão de Salém e o povo eleito dos 
filhos de Abraão, os Judeus. É como se 
estes dois povos – mesmo se tão 
distantes do ponto de vista político, 
cultural e religioso – marquem encontro à 
volta de uma mesma mesa. É a imagem 
daquilo que acontece na comunidade 
cristã que se reúne para partir o pão 
eucarístico: temos o encontro, o acolhi-
mento, a partilha e a troca recíproca de 
bênçãos. 

 
 

 

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

  

Monição: 
 

O salmo que a Liturgia nos convida a 
cantar celebra o sacerdócio e a realeza de 
Jesus Cristo. 

Ele é sacerdote para sempre, não de 
acordo com o sacerdócio levítico, herdado 
pelo sangue, mas com o sacerdócio de 
Melquisedec, atribuído por divina eleição. 

  

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 cetro 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». 
 

 

Segunda Leitura 
(1 Cor 11, 23-26) 

Monição: 
 

São Paulo transmite-nos na sua primeira 
Carta aos fiéis de Corinto a mais antiga 
narração da instituição da Santíssima 
Eucaristia. 

A Igreja conserva piedosamente este 
texto que nos transmite, ainda antes dos 
Evangelhos, o testemunho sobre o modo 
como as comunidades cristãs primitivas 
celebravam a Eucaristia. 

  
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. 

 

Palavra do Senhor. 
__________________________________________ 

 

Recomendação aos Leitores: 
 

Tal como a Primeira, também a Segunda 
Leitura é pequena e relativamente fácil. Deve 
ser bem preparada, tal como a Primeira. 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).  
 

SEQUÊNCIA: 
 

Esta sequência é facultativa e pode dizer-
-se na íntegra ou em forma mais breve, isto é, 
desde as palavras “Eis o pão que os Anjos 
comem” 

 

Terra exulta de alegria, 
Louva o teu pastor e guia, 
Com teus hinos, tua voz. 

Quanto possas tantos ouses, 
Em louvá-l’O não repouses: 
Sempre excede o teu louvor. 

Hoje a Igreja te convida:  
O pão vivo que dá vida  
Vem com ela celebrar. 

Este pão – que o mundo creia –     
Por Jesus na Santa Ceia  
Foi entregue aos que escolheu.    

Eis o pão que os Anjos comem 
Transformado em pão do homem 
Só os filhos o consomem: 
Não será lançado aos cães. 

Em sinais prefigurado, 
Por Abraão imolado,    
No Cordeiro aos pais foi dado, 
No deserto foi maná. 

Bom pastor, pão da verdade,  
Tende de nós piedade, 
Conservai-nos na unidade, 
Extinguiu nossa orfandade 
E conduziu-nos ao Pai. 

Aos mortais, dando comida, 
Dais também o pão da vida: 
Que a família assim nutrida 
Seja um dia reunida 
Aos convivas lá do Céu. 

 
 

Comentário à 2.ª Leitura: 
 

Para entendermos esta importante 
Leitura é preciso esclarecer o motivo pelo 
qual Paulo introduz na sua carta o tema 
da instituição da Eucaristia. Depois 
trataremos de interpretar o significado do 
gesto de Jesus. 
     Em Corinto há problemas muito sérios:  
dissoluções em matéria sexual, desor-
dens, invejas, bebedeiras e – o que é pior 
– discórdias entre irmãos. Surgiram 
partidos, não se consegue um acordo 
acerca das escolhas morais, aceita-se 
como normal a divisão em classes: a dos 
ricos e a dos pobres, a dos nobres e a da 
gente simples. 

As divisões são sempre deletérias 
(prejudiciais), mas quando se manifestam 
precisamente durante a celebração da 
Eucaristia, tornam-se escandalosas. 

Em Corinto os cristãos costumam ter 
uma  refeição  em  conjunto, como verda- 
__________________________________________  
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deiros irmãos, antes da Santa Ceia. 
Sabem bem que, para partir dignamente 
o pão eucarístico, é necessário partilhar 
antes o pão material. 

A Santa Ceia não é celebrada em 
igrejas, como acontece connosco, mas 
em casas privadas, postas à disposição 
por algum membro da comunidade. 
     Ora acontece que o grupo dos ricos, 
dos patrões, dos nobres que não 
trabalham, mas fazem trabalhar os seus 
servos – se encontram cedo, ao princípio 
da tarde. Encontram-se na moradia de 
um deles, passeiam no jardim, conver-
sam tranquilamente, recostam-se em 
divãs e começam a patuscada. Quando 
ao fim da tarde chegam os seus irmãos 
de fé, mortos de cansaço – são os que 
trabalham e que pertencem às classes 
mais humildes (os camponeses, os 
operários, os estivadores) – os ricos 
recebem-nos com palavras de escárnio e 
com piadas pouco respeitosas. Depois, 
sem se darem conta da situação penosa 
que se criou, começam a celebrar a 
Eucaristia. 

Para mostrar o absurdo de um tal 
comportamento, Paulo lembra aos Corín-
tios o modo como Jesus instituiu a 
Eucaristia. 

As experiências mais profundas, as 
mensagens mais significativas são 
difíceis de traduzir em palavras. Para 
comunicá-las recorremos a gestos: com 
um olhar doce exprimimos ternura, com 
um prolongado aperto de mão 
sublinhamos o pleno acordo com um 
amigo, com um abraço reconciliamo-nos 
com o irmão, mas com um gesto feio 
descarregamos a nossa raiva incontível. 

É possível resumir num só gesto toda 
a vida, toda a obra, toda a pessoa de 
Jesus! Sim, é possível e o gesto foi 
escolhido e realizado por Ele, na vigília 
da sua paixão. Durante a Última Ceia 
tomou o pão, partiu-o e disse: este é o 
meu corpo partido; depois, tomou o vinho 
e disse: este é o meu sangue derramado. 

Aos seus discípulos Jesus queria 
dizer: toda a minha existência foi um dom 
para as pessoas; para mim não fiquei 
nem com um instante da minha vida, nem 
com uma célula do meu corpo, nem com 
uma gota do meu sangue. Ofereci-me 
completamente, dei-me completamente. 

Cada vez que, por convite do Senhor, 
a comunidade cristã parte o pão euca-
rístico, é apresentado de novo Jesus que 
dá a sua vida por amor. 

Como podem os Coríntios – 
pergunta-se Paulo – repetir este gesto 
que indica sacrifício e dom da vida, união 
a Cristo e aos irmãos e depois, na 
realidade, fomentar divisões, cultivar 
discórdias, perpetuar desigualdades? 

Considerando a vida nem sempre 
coerente das nossas comunidades 
cristãs, talvez nos tenhamos perguntado 
como é que em certas situações se pode 
continuar a celebrar a Eucaristia. É uma 
dúvida legítima. Todavia, não podemos 
esquecer que o pão eucarístico é um 
dom, não um prémio merecido e 
reservado aos bons. É um alimento 
oferecido aos pecadores, não aos justos 
(porque ninguém é justo). Mesmo se nos 
damos conta de não sermos dignos, 
continuamos a participar do banquete 
eucarístico. Lembra-nos a nossa con-
dição de pecadores e estimula-nos a 
tornarmo-nos aquilo que ainda não 
somos: pão partido e vinho derramado 
para os irmãos. 
 

 

Aclamação ao Evangelho 
(Jo 6, 51) 

  

Monição:  
 

Recordando o maná que o Senhor enviou 
do Céu para alimentação do Seu Povo, Jesus 
ensina aos muitos ouvintes que o procuram, 
depois da multiplicação dos pães, que Ele é o 
verdadeiro Alimento para a nossa vida divina. 

Aclamemos este dom infinitamente 
precioso com um cântico festivo e acolhamos 
em nós a Palavra de Deus. 

 

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 Lucas 

 
Naquele tempo, 11bestava Jesus a falar 

à multidão sobre o reino de Deus e a curar 
aqueles que necessitavam. 12O dia começa-
va 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 multi-

dão. 17Todos comeram e ficaram saciados; 
e ainda recolheram doze cestos dos 
pedaços que sobraram. 

 

Palavra da Salvação. 
__________________________________________ 

 

Comentário ao Evangelho: 

Há muitas maneiras de explicar o que 
é a Eucaristia. Paulo escolhe uma: conta 
– como vimos  –  a sua instituição, duran-
te  a Ultima Ceia. Lucas escolhe outro: 
pega num episódio da vida de Jesus – o 
da multiplicação dos pães – e lê-o na 
ótica eucarística. Isto é, utiliza-o para dar 
a entender aos cristãos das suas 
comunidades o que significa o gesto de 
partir o pão que eles repetem regular-
mente, todas as semanas, no Dia do 
Senhor. 

Se o trecho do Evangelho de hoje for 
lido como a crónica fiel de um facto, 
embatemos numa série de dificuldades: 
não se entende o que foram fazer para 
um local deserto cinco mil homens, e nem 
sequer se sabe bem de onde podem ter 
vindo. É estranho que também os peixes 
sejam partidos e seria preciso explicar de 
onde saem os doze cestos para os 
restos, terão sido trazidos vazios pelas 
pessoas? Depois está já escuro quando 
tem início a refeição; como terão feito os 
doze, às escuras, para pôr em ordem 
toda aquela gente e distribuir o pão e o 
peixe?... 
     Ora, é evidente que não estamos 
perante uma reportagem e não faz 
sentido perguntarmo-nos como se terão 
desenrolado exatamente os factos; 
porque é difícil determiná-lo. 

Sobre um acontecimento da vida de 
Jesus, o evangelista construiu uma 
reflexão teológica e a nós, mais do que 
reconstituir o que aconteceu, interessa 
entender qual é a mensagem que ele 
quer transmitir. 

A primeira chave de leitura que 
inserimos é a do Antigo Testamento. 

Os cristãos das comunidades de 
Lucas estavam habituados à linguagem 
bíblica e colhiam imediatamente as 
alusões – que a nós podem escapar – a 
factos, textos, expressões e personagens 
do Antigo Testamento. 

– O relato da distribuição dos pães 
recordava-lhes: o relato do maná, o 
alimento dado de forma prodigiosa por 
Deus ao seu povo no deserto (Ex 16; Nm 
11). Ora, também o pão dado por Jesus 
vem do céu; 

– a profecia feita por Moisés: «O 
Senhor, teu Deus, suscitará no meio de 
vós, dentre os teus irmãos, um profeta 
como eu» (Dt 18, 15). Ora, Jesus, que 
repete um dos sinais realizados por 
Moisés, é, portanto, o profeta esperado; 
__________________________________________  
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– as palavras de Isaías: «Porque 

gastais o vosso dinheiro naquilo que não 
alimenta? E o vosso salário naquilo que 
não pode saciar-vos? Se me escutardes, 
havereis  de comer do melhor, e saborear 
pratos deliciosos» (Is 55, 2); 

– por fim recorda a multiplicação 
dos pães operada por Eliseu (2 Rs 4, 
42-44). Ora, o milagre feito por Jesus, 
parece ser uma fotocópia deste, 
ampliada. 

Estas referências ao Antigo Testa-
mento devem ser lembradas, porque é a 
elas que Lucas pretende aludir, mas ele 
refere-se também à celebração da 
Eucaristia, da forma como se desenrola 
nas suas comunidades. 

Comecemos pelo primeiro versículo 
que no nosso lecionário, infelizmente, não 
aparece completo. Vamos buscar tam-
bém a parte que falta: «Jesus acolheu a 
multidão e falou...» 
     Apenas Lucas diz que, quando a 
multidão chega a Betsaida, Jesus a 
acolhe e fala do reino de Deus. Tinha-
se retirado com os discípulos, procurando 
talvez um momento de calma; mas as 
pessoas, necessitadas da sua palavra e 
da sua ajuda, vão ter com Ele e Ele 
acolhe, anuncia a Boa Nova do reino de 
Deus e cura os doentes. Acolher significa 
prestar atenção, deixar-se envolver pelas 
necessidades dos outros, mostrar interes-
se pelas suas necessidades espirituais e 
materiais. 

Neste primeiro versículo, a referência 
à celebração eucarística é evidente: a 
liturgia do dia do Senhor começa sempre 
com o gesto do celebrante que acolhe a 
comunidade, dá as boas-vindas, deseja a 
paz e anuncia o reino de Deus. Também 
ele, como Jesus, acolhe todos. São bem-  
-vindos os bons e são bem-vindos os 
pecadores, são bem-vindos os pobres, os 
doentes, os débeis, os excluídos, quem 
procura uma palavra de esperança e de 
perdão; ninguém é mandado embora. 

Também Paulo, concluindo o capítulo 
sobre a Eucaristia do qual é retirado o 
trecho da segunda Leitura de hoje, 
recomenda este acolhimento aos cristãos 
de Corinto: «Enfim, meus irmãos, quando 
se reunirem para a ceia do Senhor, 
esperem uns pelos outros» (1 Cor 11, 33). 

Depois, no 2.º versículo do Evangelho 
de hoje (Lc 9, 12) é sublinhada a hora a 
que Jesus distribui o seu pão: «o dia 
começava a declinar».  

O “dia começava a declinar”: é uma 
indicação preciosa e também comovente.   
Encontrámo-la   também   no relato dos 
discípulos de Emaús. «Fica connosco – 
dizem os dois ao companheiro de viagem 
– pois a noite vai caindo e o dia já está no 
ocaso» (Lc 24, 29). 

Ora, este detalhe, informa-nos da 
hora a que, no sábado à tarde, se 
celebrava a Santa Ceia nas comunidades 
de Lucas. 

O “local deserto” tem também um 
significado teológico: recorda o caminho 
do povo de Israel que, tendo deixado a 
terra de escravidão, se pôs a caminho 
para a liberdade e foi alimentado com o 
maná. 

A comunidade que celebra a 
Eucaristia é composta por viajantes num 
êxodo. Tiveram a coragem de abandonar 
as suas casas, as suas povoações, os 
amigos, o tipo de vida que levavam e 
puseram-se a caminho para ouvir o 
Mestre e serem curados por Ele. Como 
Israel, entraram no deserto e encami-
nharam-se para a liberdade. Outros – que 
ouviram também a voz do Senhor – 
preferiram ficar onde estavam, não 
quiseram correr riscos. Infelizmente para 
eles, fazendo assim, privaram-se do 
alimento que Jesus dá a quem o segue. 

Jesus ordena aos Doze que deem 
de comer à multidão. 

A primeira reação dos Doze é de 
admiração, surpresa, têm a sensação de 
serem chamados a uma tarefa imane, 
absurda, impossível. Avançam então com 
uma proposta que contradiz o acolhi-
mento feito pelo Mestre: sugerem que se 
mandem as pessoas de volta para casa, 
que se afastem, que se dispersem. E 
cada um que pense em resolver sozinho, 
como pode, os seus problemas. 

Os discípulos não se dão conta do 
dom que Jesus está para entregar nas 
suas mãos: o pão da Palavra e o pão 
Eucarístico. Não entendem que a sua 
bênção multiplicará infinitamente este 
alimento que sacia todo o tipo de fome: a 
fome de felicidade, de amor, de justiça, 
de paz, a necessidade de dar um sentido 
à vida, a ânsia de um mundo novo. 

Trata-se de necessidades tão 
prementes (urgentes) e irreprimíveis que, 
por vezes, levam a alimentar-se daquilo 
que não sacia, daquilo que pode até 
agudizar a fome ou provocar a náusea 
(nojo). Por isso o Mestre insiste: é de 
vocês que o mundo espera o alimento, 
dêem-lhes vocês de comer. 

A sua Palavra é um pão que se 
multiplica milagrosamente: quem aco-
lhe o Evangelho e com ele alimenta a sua 
vida, quem assimila a pessoa de Cristo 
alimentando-se do pão eucarístico, por 
sua vez sente a necessidade de tornar os 
outros participantes da sua descoberta e 
da sua alegria e começa a distribuir 
também o pão que saciou a sua fome. 
Desencadeia-se assim um processo irre-
freável de partilha e os doze cestos estão 
sempre cheios e prontos para recomeçar 
a distribuição. Quanto mais aumentam 
aqueles que se alimentam do pão da 

Palavra de Cristo e da Eucaristia, mais se 
multiplica o pão distribuído a quem tem 
fome. 

Depois, este Evangelho, indica um 
pormenor curioso: Jesus não quer que o 
seu alimento seja consumido em solidão, 
cada um por sua conta, como se faz no 
self-service (eram cerca de cinco mil 
homens). Todavia, também os grupos 
demasiado grandes não funcionam, 
porque aí não se dialoga, não se podem 
estabelecer relacionamentos de amizade, 
de ajuda recíproca, de fraternidade. 

Na época de Lucas cinquenta era 
talvez o número ideal dos membros de 
uma comunidade. Lembremo-nos que, 
nos primeiros séculos, a Eucaristia não 
era celebrada em igrejas, mas em 
grandes salas, “em suas casas” (Act 2, 
46), pelo que o número dos participantes 
era necessariamente limitado. Pode ser 
que uma das razões da preguiça, da 
frieza, da falta de iniciativa de algumas 
das comunidades de hoje, dependa 
precisamente do número elevado de 
participantes. Quem sabe? 

A fórmula com que se descreve a 
multiplicação dos pães é conhecida: 
«Tomou os cinco pães (e os peixes), 
ergueu os olhos ao Céu e pronunciou 
sobre eles a bênção. Depois partiu-os e 
deu--os...». São os gestos feitos pelo 
celebrante na celebração da Eucaristia 
(Lc 22, 19). 

Parece quase que Lucas está a 
profanar as regras do ato sacramental, 
confundindo as coisas da terra com as do 
céu, as necessidades materiais com as 
do espírito. 

Não é perigosa para a fé esta 
«mistura» de matéria e espírito. Perigoso 
é o contrário: desligar a Eucaristia da vida 
das pessoas, pô-la nas nuvens. Isso é 
que é perigoso. 

São uma mentira as Eucaristias que 
não celebram também o empenho 
concreto de toda a comunidade para que 
se multiplique o pão material, de modo 
que haja para todos e ainda sobre. 

A comunhão de bens é representada, 
na celebração eucarística, pelo ofertório. 
É aquele o momento em que cada 
membro da comunidade apresenta o seu 
dom generoso para que seja distribuído a 
quem se encontra em necessidade. 

Perguntámo-nos muitas vezes o que 
aconteceu aos peixes; toda a atenção 
parece concentrada nos pães. Na 
realidade, os peixes são, estranhamente, 
«partidos» e distribuídos juntamente com 
o pão. Nas comunidades do tempo de 
Lucas o peixe tinha-se tornado o símbolo 
de Cristo. As letras que compõem o 
termo grego ichthys (peixe) tinham-se já 
tornado o acróstico  (composição  poética  
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que forma um nome) de Jesus, Cristo, 
Filho, de Deus, Salvador. O peixe é, 
portanto, o próprio Jesus que se tornou 
alimento na Eucaristia. 

 
 

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. 

__________________________________________ 

Agenda  Santoral 
     ; 

Dia 21 – S. Luís Gonzaga (Religioso). 

Dia 22 – S. Paulino de Nola (Bispo).   

            – S. João Fisher (Bispo) e  

               S. Tomás More (Mártires).     
                   

 

 

Antífona da Comunhão 

 

Quem come a minha Carne e bebe o meu     
      Sangue  
permanece em Mim e Eu nele,  
      diz o Senhor. 
 

 

 

Jesus, Sumo e Eterno 

Sacerdote 
  

Narra o Livro do Génesis, no capítulo 
14, que quatro reis da Mesopotâmia 
empreenderam uma guerra contra as 
cinco cidades do Vale de Sidim, onde se 
encontra hoje o mar Morto ou Salgado. O 
motivo terá sido que as Cidades da 
Planície tinham sido fundadas para lhes 

pagarem tributo por doze anos, mas 
revoltaram-se no décimo terceiro. 

Os quatro reis vieram fazer guerra e 
derrotaram estes povos, levando prisio-
neiras muitas pessoas, entre as quais 
Lot, sobrinho de Abraão. 

Então o santo Patriarca reuniu rápida-
mente uma aliança de cinco reis e derro-
tou-os, restituindo à liberdade a Lot. 

 É neste contexto que faz aparição o 
sacerdote Melquisedec, figura de Jesus 
Cristo no Antigo Testamento. 

 
 

 

Sacerdócio eterno  

de Cristo 
 

«Naqueles dias, Melquisedec, rei de 
Salém, trouxe pão e vinho.» 

Melquisedec veio ao encontro de 
Abraão e ofereceu um sacrifício de ação 
de graças de pão e vinho. Abraão, por 
sua vez, ofereceu-lhe os dízimos de 
todos os despojos de guerra. 

O autor da Carta aos Hebreus retoma 
este acontecimento da bíblia para nos 
explicar o sacerdócio de Jesus Cristo. 

Melquisedec aparece aqui como uma 
figura de Jesus Cristo. Na verdade: 

• Não se conhece a sua linhagem 
humana, fazendo-nos evocar a geração 
eterna do Verbo; 

• Abraão reconhece a superioridade 
de Melquisedec, pois oferece-lhe o dízi-
mo dos despojos; 

• Ele é sacerdócio do Altíssimo. Jesus 
Cristo é Sumo e único Sacerdote. 

• O pão e o vinho que o sacerdote 
oferece ao santo Patriarca lembra a 
matéria da Eucaristia. 

Em todos os tempos, os povos 
sentiram a necessidade de terem sacer-
dotes, vítimas e sacrifícios. O holocausto, 
com a destruição total da vítima, recorda 
ao homem que ele deveria pagar com a 
vida os seus pecados, mas é substituído 
na morte por uma vítima simbólica. Jesus 
Cristo foi constituído pelo Pai o único e 
sumo Sacerdote. O autor da Carta aos 
Hebreus escreveu: «As vítimas e os 
sacrifícios não foram suficientes para Te 
aplacar. Então, Eu disse: “Eis-Me aqui, 
para fazer, ó Pai a Tua vontade.» 

Jesus Cristo instituiu como sacrifício 
único e perpétuo a ser renovado – não  
repetido – sobre os nossos altares. 

A Liturgia da Igreja estabeleceu um 
dia – o Dia do Senhor – em que o fiel 
deve estar presente nesta celebração, 
agradecendo ao Senhor que o agregue a 
Si mesmo neste sacrifício ao Pai. 

 
 

JORNAL DO LEITOR 

Oferece-Se ao Pai 

«Era sacerdote do Deus Altíssimo e 
abençoou Abraão, dizendo: “Abençoado 
seja Abraão pelo Deus Altíssimo, criador 
do céu e da terra. Bendito seja o Deus 
Altíssimo, que entregou nas tuas mãos os 
teus inimigos”.» 

Ainda no seio materno, Jesus diz que 
vem ao mundo para fazer a vontade do 
Pai. Toda a Sua vida foi isto mesmo, 
desde o primeiro instante da Incarnação 
até ao último suspiro no Calvário. 

Para que a nossa vida seja uma 
Eucaristia permanente, há-de ser uma 
luta generosa para fazer a vontade de 
Deus que Ele nos manifesta nos Seus 
Mandamentos e nas mil circunstâncias da 
vida: na vivência da vocação, no trabalho, 
no relacionamento com os outros. 

Não faz, portanto, sentido, querer 
participar plenamente na Eucaristia – 
comungar – sem  estar na graça de Deus. 
Para que isto nos seja possível, Jesus 
deixou na santa Igreja a confissão 
sacramental e anima-nos a recorrer a ela 
muitas vezes. 

Desgraçadamente, não faltam pesso-
as que confundem a fé e a vida em graça 
com uma emoção momentânea, numa 
primeira comunhão de um familiar, num 
casamento ou em qualquer outra  
celebração e aproximam-se atrevidamen-
te da comunhão, cometendo um sacrilé-
gio (pecado gravíssimo). 

Não podemos separar a participação 
plena na Eucaristia – na comunhão – sem  
estar na graça de Deus, recuperada, 
quando necessário, por uma comunhão 
bem feita. Quando alguém está em 
pecado mortal, não lhe basta, 
ordinariamente, o ato de contrição, para 
se poder aproximar da Mesa da 
Eucaristia. 

São Paulo fala com dureza deste 
pecado: «Não podeis beber o cálice do 
Senhor e o cálice dos demónios; não 
podeis ser participantes da mesa do 
Senhor e da mesa dos demónios.» (1 Cor 
10, 21). 

E noutra passagem: «qualquer que 
comer este pão, ou beber o cálice do 
Senhor indignamente, será culpado do 
corpo e do sangue do Senhor. Examine-    
-se, pois, o homem a si mesmo, e assim 
coma deste pão e beba deste cálice. 
Porque o que come e bebe indignamente, 
come e bebe para sua própria 
condenação, não discernindo o corpo do 
Senhor.» (1 Cor 11, 27-29). 

 
 

Disse-lhes Jesus: «Dai-lhes vós de 
comer». Mas eles responderam: «Não 
temos senão cinco pães e dois peixes...                                                        
__________________________________________ 
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Dá-Se-nos como 

Alimento 
 

«E Abraão deu-lhe a dízima de tudo.» 
O Corpo e o Sangue de Jesus Cristo 

que recebemos na Sagrada Comunhão 
são verdadeiro Alimento da nossa vida 
divina, de modo que não podemos viver 
sem ele. 

•  Alimento da nossa vida em graça. 
Mas ao contrário do que acontece com o 
alimento do corpo, não é o alimento que 
se transforma em nós, mas nós que nos 
transformamos neste Alimento divino que 
é Jesus Cristo. 

É preciso acabar com o cristianismo 
rotineiro à margem de todo o amor de 
Deus, que se contenta com uma 
comunhão de longe a longe – uma ou 
algumas vezes por ano – para não ter 
que viver com cuidado, defendendo a 
vida da graça de Deus que recebeu no 
Batismo. 

 •  A santa Igreja ensina-nos com 
disposições havemos de tomar este 
Alimento divino: 

— Com toda a fé, sabendo e 
pensando que na hóstia está Jesus Cristo 
todo inteiro, verdadeiro Corpo, Sangue, 
Alma e Divindade de Nosso Senhor 
Jesus Cristo, tão real e perfeitamente 
como está no Céu. 

— Com reverência, isto é, com 
respeito. Este manifesta-se no nosso 
modo de vestir e na compostura com que 
nos aproximamos da Sagrada Mesa. 

— Com amor. Quando nos convidam 
para uma festa, sentimos a necessidade 
de participar nela com alguma oferta. Que 
levamos para oferecer ao Senhor, 
quando vamos comungar? 

Sobre os modos de comungar, a 
santa Igreja estabeleceu diversas indica-
ções. 

Quando a comunhão é em público, 
devemos comungar de pé; mas em 
particular, podemos comungar de joelhos, 
se o sacerdote estiver de acordo. 

Ultimamente, abriu-se ainda a possi-
bilidade de duas formas de comungar: na 
boca, a tradicional e a mais ordinária. 

Pode haver, porém, motivo para 
comungar na mão. Não se faça por 
exibicionismo ou porque algum se 
considera um “cristão de primeira classe” 
por fazer isto. 

As pessoas que comungam na mão – 
como as outras – devem aprofundar 
continuamente a doutrina sobre a 
Presença Real. 

Verifica-se, por vezes, que o fazem 
levianamente, sem cuidado com os 
fragmentos que ficam na mão, olhando 

para todos os lados, sem qualquer 
recolhimento. 

O Anjo de Portugal queixa-se de 
ultrajes, sacrilégios e indiferenças. 
Evitemos ter qualquer destes pecados 
contra a Santíssima Eucaristia. 

Como Pedro aos demais Apóstolos, 
nas margens do Lago, nós exclamamos 
diante da hóstia consagrada: «É o 
Senhor!» 

 
 

A Eucaristia, 

alimento da Vida 
  

A situação atual do mundo. «O 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”.» 

Vivemos hoje com muitas dificulda-
des, apesar dos meios que temos para 
levar uma vida com o mínimo de 
dificuldades. 

Há melhores e mais confortáveis 
casas, melhor e mais abundante alimen-
tação, transportes rápidos e cómodos 
como nunca, meios fáceis de comuni-
cação, maior circulação de dinheiro. 

Todavia, as pessoas vivem tristes e 
resmungam por tudo e por nada, sem que 
possamos contentá-las. 

Falta-lhes Deus e, por isso, estão em 
circunstâncias semelhantes às daquela 
multidão de que nos fala o Evangelho de 
hoje: vai-se aproximando a noite e eles 
não têm pão para comer, nem forças para 
o irem procurar longe ou dinheiro para o 
comprar. 

Os pais sofrem com o descaminho 
dos filhos pela impiedade e pela droga; 
encontramos doenças sem cura; há 
multidões em descristianização galopan-
te... 

À nossa volta estão multidões 
famintas de amor, de carinho humano, de 
fé, de vida limpa, de amor de Deus. 

Outros – os cristãos velhos do nosso 
meio – estão enfartados, com uma 
sensação de não precisarem de nada, 
mas a cair de fraqueza. 

As pessoas querem voar sem asas, 
viverem saciadas sem tomar qualquer 
alimento, serem felizes sem Deus. 

Tal como uma família não pode estar 
contente e feliz à mesa, se à sua porta há 
pessoas esfomeadas, também nós não 
podemos viver felizes, se não procurar-
mos fazer o que está ao nosso alcance 
para lhes minorar a fome. 

 
 

 
www.paroquiascesf.com 

O que podemos fazer 
 

«Disse-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”.» 

Perante a situação desta multidão 
destas cinco mil pessoas, uma é a 
solução humana apontada: 

• A solução dos homens. Resume-   
-se a não querer com a visão dos 
problemas. Foi a solução apontada pelos 
Apóstolos: «Manda embora a multidão 
para ir procurar pousada e alimento às 
aldeias e casais mais próximos, pois aqui 
estamos num local deserto». 

Os Doze não queriam sofrer o 
incómodo de ver esta multidão em 
sofrimento. Mas o Mestre sabe que, 
mesmo que não vejamos os problemas, 
eles continuam a existir. 

Quando olhamos o mundo sem a luz 
da fé, caímos no desânimo de melhorá-lo 
e torná-lo habitável. 

É a tentação que os pais sentem de 
cruzar os braços perante os problemas 
dos filhos; ou o nosso quando queremos 
que o mundo melhore sem o nosso 
esforço. 

Por dentro de nós está o desalento 
perante a própria incapacidade, o não 
contar com a ajuda de Deus. Tudo isto 
leva a deixar cair os braços. 

• A solução de Jesus. Consiste no 
empenhamento pessoal, de mãos dadas 
com Deus. Foi preciso que entregassem 
todos os pães e todos os peixes que 
tinham. 

— Comecemos por dar tudo o que 
está na nossa mão: a santidade pessoal 
procurada com sinceridade; 

— A oração e mortificação com 
perseverança; fazer tudo o que é 
humanamente possível, não perder a paz 
e confiar no Senhor, fazendo a Sua 
vontade. 

— É preciso confiar no Senhor e 
obedecer-Lhe. Encontramos tudo isto na 
vida dos santos. O Santo Cura d’Ars 
tomou conta duma paróquia paganizada 
e em breve se tornou modelo das outras. 
São João Bosco preocupa-se com uma 
multidão de jovens que vêm para a 
cidade à procura de trabalho e são 
desorientados. São Josemaria, com 
apenas vinte e seis anos e bom humor, 
abre no mundo um novo caminho de 
santidade. 

 
 

 

Todos comeram e ficaram sacia-
dos; e ainda recolheram doze cestos 
dos pedaços que sobraram. 

                                                 (Lc 9, 17) 
__________________________________________ 
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Jesus é o Alimento 
 

O Senhor dá-Se-nos em Alimento. 
«Eu recebi do Senhor o que também vos 
transmiti: o Senhor Jesus, na noite em 
que ia ser entregue, tomou o pão e, 
dando graças, partiu-o e disse: «isto é o 
meu Corpo, entregue por vós. Fazei isto 
em memória de Mim.» 

Para matar a fome desta multidão 
faminta constituída por cinco mil pessoas, 
Jesus multiplicou miraculosamente os 
cinco pães e dois peixes. Todos comeram 
e ficaram saciados. Para matar a fome do 
mundo de hoje, Ele multiplica prodigiosa-
mente o Seu Corpo e Sangue. 

Dois milagres de Jesus nos ajudam a 
compreender melhor o que se passa na 
Consagração da Missa. 

Em Caná da Galileia, Jesus muda 
toda a substância da água em vinho; 
aqui, sem mudar a substância do pão e 
do peixe, multiplica-os. 

Na Consagração acontecem as duas 
coisas: toda a substância do pão e do 
vinho são transubstanciadas no Corpo e 
Sangue do Senhor; mas Ele multiplica 
prodigiosamente a Sua Presença, de tal 
modo que cada uma das pessoas que 
comungam, recebe Cristo inteiro. 
Cantamos na Sequência da Missa deste 
dia: Quer o recebam mil, quer um só, 
todos recebem o mesmo.  

Ao fazer-nos apelo à fé na Santíssima 
Eucaristia, nesta Solenidade, Jesus 
Cristo deseja que a concretizemos na 
Comunhão frequente e bem feita. Se 
acreditamos que Ele é o Alimento 
insubstituível de que precisamos, por que 
não comungamos com frequência? 

Quando o Santo Cura d’Ars estava 
para morrer, um sacerdote foi levar-lhe o 
Sagrado Viático e o santo começou a 
chorar. Quando lhe perguntaram porque 
choravam respondeu: “É tão triste 
comungar pela última vez!” 

Maria e a Eucaristia. Poderíamos 
imaginar a aflição da mãe quando vê que 
o filho está devorado pela fome e se 
recusa comer? 

A Santíssima Eucaristia é dom da 
Santíssima Virgem. É a Carne e o 
Sangue que Ele recebeu no seu seio 
imaculado que nós recebemos na 
Sagrada Comunhão. 

Que Ele nos ajude a comungar cada 
vez melhor. 

 
 

Tomou o pão e, dando graças, 24partiu-       
-o e disse: “Isto é o meu Corpo, 
entregue por vós. Fazei isto em 
memória de Mim”        (1 Cor 11, 23-24) 

Os Papas 

Do apóstolo Pedro (1.º Papa) 

até ao Papa Francisco 
 

“Pio XII” 

(1939  –  1958) 

(…continuação) 

O cardeal Eugénio Pacelli tomou o 
nome de Pio XII quando ascendeu ao 
Trono de Pedro. 

Fez visitas diplomáticas na Europa e 
na América e assinou concordatas com a 
Áustria (1933), a Alemanha (1933) a 
Jugoslávia (1935) e Portugal (1940). 

A missa vespertina e a reforma do 
breviário foram incrementadas no seu 
pontificado, que deu uma grande força à 
renovação dos estudos bíblicos e permitiu 
que os estudiosos se aproveitassem dos 
recursos da crítica textual na análise dos 
textos sagrados. 

Atribuiu importância à formação do 
clero e dos religiosos e deu novas 
diretrizes à Ação Católica. No interior da 
Igreja, decidiu colocar um travão à 
experiência dos padres operários. Pio XII 
foi bastante atencioso no que respeita 
aos encontros com os não-católicos e à 
participação em colóquios ecuménicos, 
facto que fez com que na Alemanha 
surgisse a Conferência Internacional para 
os Problemas Ecuménicos, que durante o 
papado de João XXIII deu origem ao 
Secretariado para a Promoção da 
Unidade dos Cristãos. 

Proclamado Venerável pelo Papa 
João Paulo II na década de 1990, faleceu 
a 9 de Outubro de 1958, vítima de 
doença, no palácio de Castel Gandolfo, e 
foi sepultado no Vaticano. 

 
 

O r a ç ã o 
 

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.  

 
 

H u m o r 

Dois homens estavam a caminhar por 
um cemitério quando depararam com 
uma sepultura recente. 

Na lápide lia-se: «Aqui jaz um homem 
honesto e advogado competente». Ao 
terminar a leitura, um virou-se para o 
outro e disse: 

– Desde quando é que estão a 
enterrar duas pessoas juntas na mesma 
cova? 

 
 

 
 

ESCALA  DE  LEITORES 

20-06-2019  –   Corpo de Deus  

 
C A R V A L H O S A 

 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

Avisos Não se 
Filipa 

Moreira 

1.ª Leitura celebrará 
José 

Meireles 

2.ª Leitura Missa 
Diana 

Pinto 

Oraç Univ. Vespertina 
Filipa 

Moreira 
 

E I R Í Z 

 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

1.ª Leitura Não Não 

2.ª Leitura consta  consta 
Oração 

Universal 
na Escala na Escala 

 

S A N F I N S 

 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

1.ª Leitura Não se 
Júlia 

Machado 

2.ª Leitura celebrará 
Glória 

Neto 

Oração 
Universal 

Missa 
Justina 

Carneiro 
 

F I G U E I R Ó 

 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

Avisos  
Lurdes 

Almeida 

1.ª Leitu. Não se 
Elisabete 

Santos 

2.ª Leitu. celebrará 
Madalena 

Bessa 

Orç. Fiéi. Missa 
Lurdes 

Almeida 
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