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Oração Universal 
 
1 – Pelo nosso Bispo e pelos presbíteros da nossa 

Igreja de Carvalhosa (ou) Eiriz (ou) Sanfins de 

Ferreira (ou) Figueiró, 
       para que vivam o seu sacerdócio como um serviço 
       e se dêem sem limites aos irnãos, 
       oremos ao Senhor. 

 
2 – Por todo o povo santo de Deus, 

         para que em Cristo, lavando os pés aos seus    
         Apóstolos, 

     reconheça o que Ele quer que todos façam, 
     oremos ao Senhor. 
 
3 – Pelos cristãos divididos entre si, 

     para que o memorial da Ceia de Jesus 
     seja para eles um ardente apelo à unidade, 
     oremos ao Senhor. 
 

4 – Pelos doentes, moribundos e agonizantes, 
     para que recebam a santa Unção e a Eucaristia, 
     e o auxílio da nossa caridade, 
     oremos ao Senhor. 

 
5 -  Por todos nós que celebramos esta Páscoa, 
     para que a comunhão do Corpo e Sangue de Jesus, 
     nos leve um dia a participar na Páscoa eterna, 

     oremos ao Senhor. 
____________________________________________ 

Bíblia 

O Livro dos Livros 
 

13 – Os primeiros cinco Livros da Bíblia 
 
LIVRO DO ÊXODO 

 
Êxodo significa “saída, passagem”, e 

todo o tema do livro é exactamente o fim da 
opressão do povo judeu no Egipto, cuja 
estadia começou com a família de Jacob, 
levada para lá por José, o seu filho vendido 
ainda criança pelos irmãos, narrada no livro 
do Génesis (Gn 37, 27-28). O livro do Êxodo 
narra, de forma épica (com todo o estilo de 
grande epopeia e acontecimentos maravi-
lhosos, como é costume narrar aquilo que é 
importante. Como, por exemplo, a narração 
épica que os Lusíadas fazem das 
descobertas portuguesas…) a saída, numa 
mistura de fuga e expulsão, do povo do 
Egipto para a Terra Prometida por Deus.  

Logo no segundo capítulo do livro é 
apresentada a personagem mais importante 
de todo o Pentateuco e que dá como que 
unidade a este bloco de cinco livros, a tal 
ponto de os judeus considerarem que foi ele 
o seu escritor: Moisés. 

Todo o livro, e mesmo todo o restante 
Pentateuco daqui para a frente, não é mais 
que a narração do desenrolar da viagem 
entre o Egipto até à Palestina prometida sob 
a condução de Moisés.  

A importância de afirmar que a viagem 
do êxodo durou quarenta anos é simbólica. 

Sempre que na Bíblia aparecer o número 
quarenta, ouvido atento… que a seguir vem 
alguma coisa importante… É sempre este 
número símbolo de um tempo de prepara-
ção e purificação para que alguma coisa 
realmente importante aconteça. 

Neste caso concreto do êxodo, o 
acontecimento importante é a conquista da 
terra de Canaã, a tal Terra Prometida, 
segundo a fé no Deus da Aliança, dom do 
Seu Amor pelo povo. 
___________________________________________

Brinca comigo 

uma hora! 
 

O Manuel chegou tarde a casa, cansado 
e irritado, após um dia de trabalho e 
encontrou à porta, o seu filho de 5 anos. 

Papá, posso perguntar-te? 
– Claro que sim. O que é? 
– Quanto ganhas numa hora? 
– Isso não é da tua conta – respondeu 

zangado. Porque perguntas? 
– Só para saber. Por favor... diz lá... 
– Bom... já que queres tanto saber, 

ganho 10,00 €. 
– Óh! – suspirou o miúdo, baixando a 

cabeça. Passado pouco tempo, perguntou: 
– Papá, emprestas-me 5 euros? 

– O pai, furioso, respondeu: – Se as 
tuas perguntas são para me pedires 
dinheiro para mais uns brinquedos caros... a 
resposta é não! 

E, de castigo, vais já para a cama, 
porque estás a tornar-te um menino muiito 
egoísta... a minha vida de trabalho é dura 
de mais para eu perder tempo com os teus 
caprichos! 

O rapazinho, cabisbaixo, dirigiu-se 
silenciosamente para o quarto e fechou a 
porta. Sentado na sala, o homem ficou a 
meditar sobre o comportamento do filho e 
ainda se irritou mais. Como se atrevia ele a 
fazer-lhe perguntas daquelas? Como é que, 
ainda tão novo, já se preocupava em 
arranjar dinheiro? 

Passada mais ou menos uma hora, já 
mais calmo, o homem começou a ficar com 
remorsos da sua reacção. Talvez o filho 
precisasse mesmo de comprar qualquer 
coisa com 5 euros. Afinal, nem era costume 
o miúdo pedir-lhe dinheiro. Dirigiu-se ao 
quarto do filho abriu devagarinho a porta. Já 
estás a dormir? – perguntou.  

– Não, papá, ainda estou acordado – 
respondeu o miúdo. 

– Estive a pensar... Talvez tenha sido 
severo demais contigo? – disse o pai. Tive 
um longo e exaustivo dia e acabei por 
descarregar em ti.  Toma  lá  os cinco euros  
 

 

 

que me pediste. 
O rapazinho levantou-se imediatamente    

da cama, sorrindo: – Oh, papá! Obrigado! E 
levantando a almofada, pegou num frasco 
cheio de moedas. O pai, vendo que o rapaz 
afinal tinha dinheiro, começou novamente a 
ficar zangado. 

O filho começou lentamente a contar o 
dinheiro... 

Para que queres mais dinheiro, se já 
tens esse? 

Não tinha o suficiente... Agora já tenho!  
–  respondeu o miúdo. 

Papá, agora que já tenho 10 euros, já 
posso comprar uma hora do teu tempo, não 
posso? Por favor, vem uma hora mais cedo 
amanhã. Gostava tanto de jantar contigo... e 
que brincasses comigo... 
____________________________________________ 

Gotas de Orvalho 
 

Mantém na tua vida uma unidade de 
“plano” para conseguires os teus objectivos. 
Observa um colar de pérolas: estão todas 
ligadas por um fio. Se este rebentar, as 
pérolas espalham-se pelo chão. Pois bem: o 
que o fio é para o colar de pérolas, assim é 
a unidade de “plano” na tua vida. 

Não deixes que as pérolas das tuas 
acções se percam por lhes faltar o fio que 
lhes mantém a unidade. 
____________________________________________ 

H u m o r 
      

Um advogado fora solicitado para 
defender um vagabundo acusado de ter 
roubado um relógio. Advogou a causa com 
toda a energia, descrevendo um quadro 
patético com um tal ardor que no final o juri 
deu o crime como não provado. 

O vagabundo levantou, então, a cabeça 
e com as lágrimas a cairem-lhe pela cara 
abaixo, disse para o advogado: 

– Ó sr. Doutor, nunca ouvi uma tão 
grande defesa. Há muitos anos que não 
chorava! Não tenho dinheiro para lhe pagar 
mas (e tirou do meio dos farrapos um 
embrulhinho) aqui está o relógio. Tome-o lá 
para si e muito obrigado! 
____________________________________________ 

A Fechar 
Não posso impedir que os problemas 

continuem a surgir, mas posso procurar 
sempre uma possível solução. 
___________________________________________

Visita-nos em 
www.paroquiascesf.com 

 

Acordo Ortográfico 
 

      Este Jornal não está completamente 
escrito, segundo critério do novo Acordo 
Ortográfico. 
__________________________________________ 

Quinta-Feira Santa 
  

Segundo uma antiquíssima tradição da 
Igreja, são proibidas neste dia todas as Missas 
sem participação do povo.  

De tarde, à hora mais conveniente, celebra-      
-se a Missa da Ceia do Senhor, com plena 
participação de toda a comunidade local; nela, 
todos os sacerdotes e ministros exercem o seu 
ofício próprio.  

 A sagrada comunhão só pode ser 
distribuída aos fiéis dentro da Missa. Aos 
doentes, porém, pode levar-se a comunhão a 
qualquer hora do dia.  

O sacrário deve estar completamente vazio. 
Para a comunhão do clero e dos fiéis, consagre-      
-se nesta Missa pão suficiente para hoje e 
amanhã. 
____________________________________________ 

Ceia do Senhor 
 

Toda a eficácia dos Sacramentos deriva 
do Sacrifício de Cristo (S.C. 62), que se 
renova e continua pela Eucaristia. Por isso a 
Igreja consagra o Santo Crisma para as 
unções do Baptismo e da Confirmação e 
benze os Óleos tradicionalmente chamados 
dos catecúmenos e dos enfermos, na Missa 
Crismal celebrada pelo Bispo, na igreja 
catedral, na manhã de Quinta-Feira Santa. 
     É este um rito próprio do Bispo, como 
sucessor dos Apóstolos e o primeiro 
servidor da Igreja local, em volta do qual se 
reúnem, para com ele celebrar a Eucaristia, 
os Sacerdotes dos diversos lugares e 
ministérios da Diocese, numa prova de 
unidade eclesial. 
     Através dos Santos Óleos, por ele 
benzidos nesta Missa Crismal, e levados 
pelos Sacerdotes para todas as paróquias, 
o Bispo «fundamento da unidade da sua 
Diocese» (LG. 23), estará presente ao 
Baptismo,  à Confirmação, à Unção dos En- 
  
  

 

 

fermos. 
     Unidos no único Sacerdócio de Jesus 
Cristo, Bispos e Sacerdotes são, porém, 
simples instrumentos, «servos do Mistério». 
Quem, por intermédio deles, age na Igreja é 
o Espírito de Jesus, o Espírito Santo, como 
sublinha toda a liturgia da Missa Crismal. 
     Renovando, na Missa Crismal, o seu 
compromisso de serviço à comunidade dos 
crentes, os Sacerdotes reafirmam o seu 
desejo de fidelidade ao Espírito Santo, que 
receberam com a imposição das mãos. 
____________________________________________ 

Introdução 
 

As três leituras deste dia santo contam- 
-nos uma história de libertação e de amor. 
      Tudo começa no Egipto há três mil e 
duzentos anos. Um povo vive em condições 
desumanas, é oprimido, explorado, humilha-
do e Deus intervém para o fazer saír da 
terra de escravidão.      
      Desde aquele dia, todos os anos – diz-        
-nos a primeira leitura – Israel celebra a sua 
liberdade. Não recorda apenas o feliz 
evento acontecido a seus pais em terra 
estrangeira, mas celebra a sua actual 
liberdade. De facto, cada geração faz a 
experiência da intervenção de Deus em seu 
favor, e d'Ele recebe como dom, a 
liberdade. Quem fez a experiência da 
opressão deveria repudiar para sempre 
todas as formas de escravidão, para si e 
para os outros. 
     Porém, isto não aconteceu a Israel que, 
chegado à sua terra, por sua vez, praticou 
em relação aos mais débeis, aos estran-
geiros, aos pobres, aos indefesos, formas 
de escravidão severamente denunciadas 
pelos profetas. É que não bastou libertar 
Israel do Egipto, foi necessária uma outra 
intervenção libertadora, mais difícil que a 
primeira: extrair do coração dos Israelitas a 
mentalidade assimilada no Egipto. 
     Depois, a segunda leitura, conta-nos o 
que aconteceu na nova Páscoa. Com o 
sacrifício de Cristo – que os cristãos 
celebram na Eucaristia – Deus deu aos 
homens a verdadeira liberdade. 
     O  trecho  evangélico  diz-nos  quem é o  
 

homem verdadeiramente livre: é aquele que 
renunciou a todas as atitudes que caracteri-
zam os poderosos: a arrogância, a ambição, 
a auto-suficiência, o domínio sobre os 
outros e escolheu o serviço. Lavando os pés 
aos discípulos, Jesus – o Mestre, o Senhor 
– indicou o caminho do novo êxodo: da 
escravidão do egoísmo à liberdade de doar-   
-se aos outros. 
____________________________________________ 

1.ª Leitura (Ex 12, 1-8.11-14) 

 
Monição: 
  

A páscoa do Antigo Testamento recordava a 

libertação concedida por Deus ao Seu povo: saída da 
opressão estrangeira. 

É figura da libertação operada por Jesus, Cordeiro 
Imaculado, que Se imola na Nova Páscoa e nos 

garante a saída do pecado e a entrada no Céu. 
 

Leitura: 
 

Leitura do Livro do Êxodo 

 
1Naqueles dias, o Senhor disse a Moisés e a 

Aarão na terra do Egipto: 2«Este mês será para vós o 
princípio dos meses; fareis dele o primeiro mês do ano. 
3Falai a toda a comunidade de Israel e dizei-lhe: No dia 
dez deste mês, procure cada qual um cordeiro por 
família, uma rês por cada casa. 4Se a família for 
pequena demais para comer um cordeiro, junte-se ao 

vizinho mais próximo, segundo o número de pessoas, 
tendo em conta o que cada um pode comer. 5Tomareis 
um animal sem defeito, macho e de um ano de idade. 
Podeis escolher um cordeiro ou um cabrito. 6Deveis 

conservá-lo até ao dia catorze desse mês. Então, toda 
a assembleia da comunidade de Israel o imolará ao 
cair da tarde. 7Recolherão depois o seu sangue, que 
será espalhado nos dois umbrais e na padieira da porta 

das casas em que o comerem. 8E comerão a carne 
nessa mesma noite; comê-la-ão assada ao fogo, com 
pães ázimos e ervas amargas. 11Quando o comerdes, 
tereis os rins cingidos, sandálias nos pés e cajado na 

mão. Comereis a toda a pressa: é a Páscoa do Senhor. 
12Nessa mesma noite, passarei pela terra do Egipto e 
hei-de ferir de morte, na terra do Egipto, todos os 
primogénitos, desde os homens até aos animais. Assim 

exercerei a minha justiça contra os deuses do Egipto, 
Eu, o Senhor. 13O sangue será para vós um sinal, nas 
casas em que estiverdes: ao ver o sangue, passarei 
adiante e não sereis atingidos pelo flagelo 

exterminador, quando Eu ferir a terra do Egipto. 14Esse 
dia será para vós uma data memorável, que haveis de 
celebrar com uma festa em honra do Senhor. Festejá-
lo-eis de geração em geração, como instituição 

perpétua».  
 

Palavara do Senhor. 
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 Recomendação: 
 
       Leitura para ser feita devagar, sem pressa, 
aliás como todas. Entretanto, exercita estas 
palavras: comunidade / Israel / imolará / 
recolherão / umbrais / padieira / come-la-ão  / 
ázimos / cingidos / primogénitos / exercerei / 
estiverdes / extreminador / memorável / festejá-
lo-eis / instituição / perpétua. 
 
Comentário: 
 

      Cada povo recorda alguns momentos 
decisivos da sua história: o dia em que 
conquistou a independência, a data em que 
conseguiu uma vitória decisiva, o nascimen-
to de uma grande personagem. A recorda-
ção nunca se reduz a um simples 
pensamento, concretiza-se inevitavelmente 
num rito que, de qualquer modo, lembra o 
acontecimento do passado (fazem-se 
desfiles militares, disparam-se salvas de 
canhão, fazem-se discursos comemorativos, 
inaugurações de monumentos...). 

       Também Israel é um povo que recorda o 
seu passado. Quando proclama a sua fé 
não pronuncia fórmulas antigas, não faz 
raciocínios  difíceis , mas, com simplicidade, 
conta a sua história: «Os meus antepassa-
dos eram um pequeno grupo de Arameus, 
que foram para o Egipto e lá ficaram a 
morar, sendo ainda muito poucos. Os 
Egípcios trataram-nos mal e oprimiram-nos, 
obrigando-nos a fazer trabalhos muito 
pesados. Nós pedimos ajuda ao Senhor, 
Deus dos nossos antepassados... Ele fez-   
-nos sair do Egipto, com mão forte e com 
imenso poder» (Dt 26, 5-8). 

O próprio Senhor recomenda ao seu 
povo: «Tenham cuidado e prestem muita 
atenção para não esquecerem as coisas 
que viram com os vossos próprios olhos. 
Tenham-nas sempre presentes e dêem-nas 
a conhecer aos vossos filhos e netos» (Dt 4, 
9).  É preciso recordar para ser livre. 

«Para não esquecer» o seu nascimento 
como povo, Israel, todos os anos, no dia 
catorze do primeiro mês, celebra a sua 
saída do Egipto com a ceia pascal. 
      A primeira leitura de hoje apresenta, 
antes de mais, esta refeição ritual em todos 
os seus detalhes: a escolha do cordeiro, a 
sua imolação, o derramamento do sangue 
sobre as duas ombreiras e a verga da porta 
de casa, o modo como deve ser cozinhado 

e comido.  Depois  explica a função do san- 

gue do cordeiro:  é o sinal que permitiu aos 
Israelitas escapar à morte. Por fim conclui 
com a disposição: «Este dia deverá ser 
recordado e celebrado com grande festa em 
honra do Senhor. Tanto vós como os 
vossos descendentes ficam obrigados a 
celebrá-lo para sempre». 

Ora,  por  que  é  que  o  povo  de  Israel  
 

repete cada ano estes gestos? 
      A resposta é dada, durante a mesma 
ceia pascal, pelo chefe da família: «Em 
cada geração, cada um deve considerar-se 
como se ele próprio tivesse saído do Egipto, 
porque o Senhor não libertou apenas os 
nossos pais, mas com eles também nós». 
      Portanto, quando celebram a ceia 
pascal, os Israelitas não festejam o evento 
acontecido aos seus pais, mas a sua própria 
libertação. Lembram os acontecimentos 
realizados pelo Senhor em favor do seu 
povo, para recordar que  Ele não tolerou e 
não tolerará nunca nenhuma forma de 
opressão, porque Ele foi e será sempre 
libertador. 

A mensagem que, com esta festa, Israel 
dá ao mundo é revolucionária. Vejamos:  

Um povo pode sobreviver e não perder 
a sua identidade, mesmo se oprimido; Um 
povo encontra na fé do seu Deus a força 
para continuar a esperar também nos 
momentos mais escuros da sua história; Um 
povo pode resistir às ameaças e às lisonjas 
de quem o queria aniquilar; Um povo que foi 
estrangeiro na terra do Egipto deve lembrar-
-se que não poderá molestar nem oprimir o 
estrangeiro (Ex 22, 20). 
     Por que recordamos a Páscoa de Israel?   
     Na carta aos Coríntios, Paulo diz que 
tudo o que aconteceu aos Israelitas é uma 
figura, uma imagem, um exemplo do que 
acontece a nós (1 Cor 10, 6.11). Como eles, 
também nós fomos libertados de uma 
condição de escravidão; também nós 
escapamos à morte, porque foi derramado 
sangue de um cordeiro imolado; também 
nós celebramos uma ceia pascal. 

Israel não soube tirar todas as conse-
quências da experiência da escravidão 
egípcia. Não chegou a «libertar os que 
foram presos injustamente, livrá-los do jugo 
que transportam, dar a liberdade aos 
oprimidos» – como recomendava o profeta  
(Is 58, 6). Não repudiou toda a forma de 
escravidão, apenas mitigou a praticada 
pelos povos vizinhos (Dt 15, 12-18). Não 
entrou realmente na terra da liberdade. Esta 
é aberta de par em par apenas depois da 
Páscoa de Cristo; somos introduzidos nela 
pelo Ressuscitado. É esta Páscoa que nós 
celebramos no rito eucarístico, como nos 
explica a segunda leitura. 
____________________________________________

Salmo Responsorial 
Sl 115 (116), 12-13.15-16bc.17-18 (R. cf. 1 Cor 10, 16) 
 

Monição:  
 

A instituição da Eucaristia manifesta o 
grande amor de Deus aos homens.  

Este salmo é, pois, um hino de acção de 
graças. 

 

Como agradecerei ao Senhor 
tudo quanto Ele me deu? 
Elevarei o cálice da salvação, 

invocando o nome do Senhor. 
  
É preciosa aos olhos do Senhor 
a morte dos seus fiéis. 

Senhor, sou vosso servo, filho da vossa serva: 
quebrastes as minhas cadeias. 
  
Oferecer-Vos-ei um sacrifício de louvor, 

invocando, Senhor, o vosso nome. 
Cumprirei as minhas promessas ao Senhor, 
na presença de todo o povo. 

____________________________________________ 

2.ª Leitura (1 Cor 11, 23-26) 

 

Monição:  
 

São Paulo lembra-nos que a Santa Missa se 
celebra porque o mandou fazer Jesus Cristo. Receber 
a Eucaristia dá-nos novas graças actuais, esclarece a 

inteligência e fortifica a vontade. 
 

Leitura: 
 

Leitura da 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. 
 

Comentário: 
  

Para entender este importante trecho é 
necessário antes de mais esclarecer o 
motivo pelo qual Paulo introduz na sua carta 
o tema da instituição da Eucaristia. Depois 
veremos como interpretar o significado do 
gesto de Jesus. 
     Afinal, que acontece em Corinto? 
      Há problemas muito sérios: devassidão 
em matéria sexual, desordens, invejas, 
embriaguez  e  –  o que é pior  –  discórdias 
entre irmãos. Surgiram partidos, não conse-
guem pôr-se de acordo sobre 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. 

        Ora – sabemos - as divisões são sem-
pre deletérias (prejudiciais) mas, quando se 
manifestam precisamente durante a cele-
bração da Eucaristia, tornam-se escanda-
losas. 

Então acontecia que, em Corinto, os 
cristãos costumam tomar uma refeição em 
comum, como verdadeiros irmãos, antes da 
santa Ceia. Sabem bem que, para partir 
dignamente o pão eucarístico, é necessário  
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partilhar antes o pão material. 
A santa Ceia é celebrada não em igrejas 

ou capelas, como acontece connosco, mas 
em casas privadas, postas à disposição por 
alguns membros abastados da comunidade. 

Ora acontece que o grupo dos ricos, 
dos patrões, dos nobres – que não 
trabalham, mas fazem trabalhar os seus 
servos – combinam encontrar-se cedo, ao 
princípio da tarde. Encontram-se na vivenda 
de um deles, passeiam pelo jardim, 
conversam tranquilamente, estendem-se 
nos divãs e começam a patuscada. 

       Quando à noite chegam os seus irmãos 
de fé, mortos de cansaço pelo trabalho – 
são os que pertencem às classes mais 
humildes (os lavradores, os jornaleiros, os 
estivadores, os escravos) – os ricos, já 
meio-embriagados, recebem-nos com 
chacota (troça), com desprezo, com piadas 
pouco respeitosas. Depois, sem se  darem  
conta  da situação penosa que se criou, 
começam a celebrar a Eucaristia. 
     Para mostrar quanto é absurdo um tal 
comportamento, Paulo lembra aos Coríntios 
como Jesus instituiu a Eucaristia. 
     Às vezes um gesto diz mais do que 
muitas palavras.  
      Antes de entrar no assunto da instituição 
deste sacramento, lembremos um gesto 
simples que comove. 
      Aconteceu há alguns anos quando, 
determinado sacerdote, foi ter com um velho 
lavrador que, depois da morte da mulher, 
tinha ficado só. Era um tipo de poucas 
palavras, bastante introvertido (recolhido), 
um pouco taciturno (carrancudo) que nunca 
teve um bom relacionamento, nem com a 
religião nem com os padres. E desde que o 
pároco, numa homilia, tinha deixado esca-
par uma palavra infeliz – uma referência, 
nem sequer muito velada, a uma sua 
fraqueza extraconjugal – tinha deixado de ir 
à igreja. 

Aquele padre sabia que instaurar um 
diálogo com ele seria difícil, mas não 
imaginava que naquela noite acabaria por 
ter de manter um extenuante monólogo de 
duas horas. Empresa difícil!. Falou-lhe da 
sua vida de padre, das suas alegrias e 
preocupações, das suas esperanças e das 
muitas desilusões, mesmo dentro da es-
trutura eclesial (Igreja). 

A certa altura o homem levantou-se. Em 
silêncio abriu a porta e saiu sem voltar a 
fechá-la. Quando ouviu descer as escadas 
experimentou um sobressalto de alegria. 
Tinham-lhe dito: «Se te der a provar o seu 
vinho, é porque simpatizou contigo». Nunca 
um padre tinha recebido daquele homem 
este sinal de amizade. 

Pouco depois, voltou a entrar: tinha na 
mão uma garrafa escura, coberta de pó e de  
 

comido mas não em solitude: é pão partido 
e compartilhado entre irmãos. O significado 
do rito é claro: aqueles que comem do corpo 
e bebem do sangue de Cristo aceitam 
identificarem-se com Ele, querem formar 
com Ele um único corpo, desejam assimilar 
o seu gesto de amor, empenham-se em dar 
a própria vida aos irmãos, como Ele fez. 
Esta porém não é uma escolha individual, é 
uma decisão tomada de forma solidária com 
toda uma comunidade. 
     Não se pode conceber que, de um lado, 
se ponha o gesto que indica unidade, 
partilha, igualdade, doação recíproca e, do 
outro, se aceitem os contrastes, o ódio, o 
açambarcamento, a prepotência.  
      Uma comunidade que celebra o rito do 
«partir do pão» nestas condições indignas 
«come e bebe a própria condenação»        
(1 Cor 11, 28-29), é uma comunidade que 
reduz o sacramento a uma mentira. É como 
Uma rapariga que, sorrindo, aceitou do seu 
namorado o anel que indica ligação de amor 
indissolúvel e, contemporaneamente, atrai-
çoa-o com outros amantes. 
     Considerando a  vida, muitas vezes tão  
incoerente, das nossas comunidades cris-
tãs, talvez já nos tivéssemos perguntado se 
elas podem continuar a celebrar a 
Eucaristia. É uma dúvida legítima, porque 
de facto não são muito diferentes da de 
Corinto. Temos, porém, que considerar tam- 
bém que o pão eucarístico é um dom, não é 
um prémio merecido apenas pelos bons. É 
um alimento oferecido aos pecadores, não 
aos justos. Mesmo se nos damos conta de 
ser indignos, continuamos a celebrar a 
Eucaristia. Ela lembra-nos a nossa condição 
de pecadores e estimula-nos a ser aquilo 
que ainda não somos: pão partido e vinho 
derramado para os irmãos. 
____________________________________________ 

Aclamação ao Evangelho 

(Jo 13, 34) 

 

Monição:  
 

Ao evocarmos o gesto realizado por Jesus na 
última Ceia – lavar os pés aos discípulos – vemos que 
o culto instituído é um serviço aos irmãos e Jesus o 
primeiro servidor. 

 

Refrão: 
 

Glória a Vós, Jesus Cristo, Palavra do Pai 
 
Dou-vos um mandamento novo, diz o Senhor: 

amai-vos uns aos outros como Eu vos amei. 
____________________________________________ 

Evangelho (Jo 13, 1-15) 

 

Por falta de espaço, não publicamos o 

Evangelho de hoje. 

teias de aranha. Abriu-a e enquanto enchia 
os dois copos que tinha tirado do armário 
murmurou: «É a última garrafa que me ficou 
de um ano excepcional. Conservava-a para 
uma grande ocasião. Quero bebê-la conti-
go». 
     O seu gesto exprimia, muito mais do que 
as palavras, aquilo que sentia naquele 
momento. Era como se dissesse: «Há muito 
tempo que eu desejava encontrar um padre 
que me entendesse. As tuas palavras 
chegaram ao meu coração. Serás sempre 
bem-vindo a esta casa». 
     A pessoa de Jesus num seu gesto.  
     As experiências mais profundas, as 
mensagens mais significativas são difíceis 
de traduzir em palavras. Para comunicá-las 
nós 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; com 
um gesto feio libertamos a nossa raiva. 
       É possível resumir num só gesto toda a 
vida,  toda  a obra, toda a pessoa de Jesus! 
Sim, é possível e o gesto escolheu-o e reali-
zou-o Ele mesmo, na véspera 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 aos 
homens; para Mim não conservei um 
instante da minha vida, nem uma célula do 
meu corpo, nem uma gota do meu sangue. 
Todo Me ofereci, todo Me doei. 

Assim, cada vez que, convidada pelo 
Senhor, a comunidade cristã parte o pão 
eucarístico, é apresentado de novo Jesus 
que doa a sua vida por amor. 

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

Pão partido e compartilhado. 
      Procuremos esclarecer ainda melhor e 
tirar uma aplicação prática para a nossa 
vida. 

Jesus não nos deixou uma estátua sua, 
uma fotografia, uma relíquia. Continuou a 
estar presente entre os seus discípulos 
como alimento. Nós sabemos para que 
serve o alimento: não é posto sobre a mesa 
para ser contemplado, mas para ser 
comido. Há ainda cristãos que vão à Missa, 
que adoram a hóstia, mas não se 
aproximam da comunhão. Não se pode 
dizer que estes participem plenamente na 
celebração eucarística. 

A  Eucaristia  é  um  alimento  para  ser  
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