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Escala de Leitores 
 

Paróquia de Carvalhosa 
 

Missa Vespertina: 
 

1.ª Leitura – Carlos Pacheco 
2.ª Leitura – Joselina Monteiro 
Orç. Univ. – Helena Alves 

 

Missa do Dia: 
 

1.ª Leitura – Joaquim Mendes 
2.ª Leitura – Glória Martins 
Orç. Univ. – João Miguel 

 

Paróquia de Eiriz 
 

Missa Vespertina: 
 

1.ª Leitura – Salomé 
2.ª Leitura – Sofia 
Orç. Univ. – Artur 
 

Missa do Dia: 
 

1.ª Leitura – Assunção 
2.ª Leitura – Raquel 
Orç. Univ. – Sónia 

 

Paróquia de Figueiró 
 

Missa Vespertina: 
 

1.ª Leitura – Marta Moura 
2.ª Leitura – Paulo Neto 
Orç. Univ. – Vera Neto 
 

Missa do Dia: 
 

1.ª Leitura – Grupo de Jovens 
2.ª Leitura – Grupo de Jovens 
Orç. Univ. – Grupo de Jovens 

 

Paróquia de Sanfins de Ferreira 
 

Missa Vespertina: 
 

1.ª Leitura – Daniela 
2.ª Leitura – Isilda 
Orç. Univ. – Glória 
 

Missa do Dia: 
 

1.ª Leitura – Justina 
2.ª Leitura – Pedro Leal 
Orç. Univ. – Teresa 

____________________________________________ 

Oração (... continuação) 

 
Pelo Teu ouvido a escutar-me 
Pela Tua Palavra a falar-me 

Pela Tua mão a guardar-me 
Pelo Teu escudo a proteger-me.  
Sei que estás comigo e estás para mim. 
Sei o quanto me amas.  

Sei as vezes que já me deste a mão.  
 
Por isso, hoje aqui te peço: empurra-me, 

ampara-me, guia-me, vigia-me, escuta-me, fala-me, 

guarda-me, protege-me. Amém. 

 
 
 
 

 
 

 

Agenda  Santoral 
 

      Dia 09 – S. Efrém (Diácono e Doutor da Igreja;  
Dia 10 – S. Anjo da Guarda de Portugal; 
Dia 11 – S. Barnabé (Apóstolo); 

__   Dia 12 – Sagrado Coração de Jesus; 
Dia 13 – S. António de Lisboa (Presbítero e          

                  Doutor da Igreja;  
                  Padroeiro secundário de Portugal). 
__________________________________________ 

Oração da Igreja 
 

Intenções 
 

Durante este mês de Junho, a Igreja 
reza pelas seguintes intenções: 
 

Intenções gerais (Universal): 
 

– Inigrantes e refugiados. Para que os 
imigrantes e refugiados sejam acolhidos e 
respeitados nos países onde chegam. 
 

Intenções missionárias (Evangelização): 
 

– Vocação ao sacerdócio e à vida 
consagrada. Para que o encontro pessoal 
com Jesus suscite em muitos jovens o 
desejo de Lhe oferecerem a própria vida no 
sacerdócio ou na vida consagrada. 
____________________________________________ 

Papa Francisco 
(Deus) 

 

Quando alguém é autossuficiente, 
quando tem todas as respostas para todas 
as perguntas, é uma prova de que Deus não 
está com ele. 

                          (Sobre o Céu e a Terra, 2010) 

____________________________________________ 

Gotas de Orvalho 
 

Mantém sempre em nível elevado a tua 
coragem para o bem. Não da coragem de 
palavras, porque é fácil. Contar vantagens, 
todos contam. Mas coragem de luta contra 
os teus vícios, porque isso é que tem valor. 

Sê constante e persistente, caminha 
recto para a frente e para o alto, e mantém 
firme a tua coragem na acção de cada dia 
em busca de um ideal. 
____________________________________________ 

 Sacramentais 
O que são? 

 

Os sacramentais comuns são a água benta, 
a consagração dos sinos ou do órgão, a benção 
da casa ou do ausomóvel, a imposição das 
cinzas, os ramos da Semana Santa e o círio 
pascal. 

(YOUCAT - Catecismo Jovem  
                  da Igreja Católica, n.º 272) 

 

 

De Parabéns 
 

Esta semana e curiosamente todos no 
mesmo dia 11 de Junho (Quinta-feira), 
estão de parabéns pelos seus aniversários 
natalícios, os seguintes leitores: Ana Sofia 
Correia e Paula Meireles, ambas da 
Paróquia de Eiriz, e Maria do Céu Dias, da 
Paróquia de Figueiró. 

À Ana, à Paula e à Céu Dias, o Jornal 
do Leitor endereça votos de muitas 
felicidades. 
____________________________________________ 

Feliz Aniversário 
 

Se o sonho da tua vida se tiver 
realizado, talvez sintas que falta ainda 
qualquer coisa. 

Reformula o teu sonho, de maneira que 
ele se adapte ao que tu és agora e abraça o 
teu sonho assim transformado. 

E tem um feliz anoversário. 
____________________________________________ 

Santos Padroeiros 

de Artes e Profissões 

 
–  Arqueólogos: S. Dâmaso; S. Jerónimo. 
– Artes liberais: St.ª Catarina 
– Atletas: S. Cristóvão (pela sua compleição        
                física, atlética). 
–  Cantores: S. Gregório Magno; St.ª Cecília. 
–  Doentes: S. Camilo de Lellis; S. João de         
                 Deus 
–  Donas de casa: S.tª Marta. 
– Escultores: S. Lucas; S. Simplício;  
                    S. Reinaldo. 
____________________________________________ 

H u m o r 
 

A natureza – dizia o filósofo – traz 
sempre as suas compensações. Se se 
perde a vista de um dos olhos, o outro 
torna-se mais forte. Se um dos nossos 
ouvidos deixa de ouvir, o outro torna-se 
mais agudo... 

– Creio que tem razão – interrompe um 
alentejano que assistia à conferência – 
sempre notei que, quando um homem tem 
uma perna mais curta, a outra é mais 
comprida. 
____________________________________________ 

A Fechar 
Os sonhos de Deus 

são maiores que os teus... 

Ele vai além do que possas vêr. 

Santíssimo Corpo  

e Sangue de Cristo 

 
Eu sou o pão da vida, disse Jesus. Se 

alguém comer deste pão viverá eterna-
mente. É este mistério de amor e vida 
contemplado na solenidade de hoje e 
motivo de fervorosa adoração – uma Festa 
instituída a partir do séc. XIII em que se 
recorda a instituição da Eucaristia em 
Quinta-Feira santa e se alarga a memória 
deste acontecimento de salvação. 

Contemplar Jesus presente na Eucaris-
tia, adorar e agradecer, eis a grande 
proposta que a Igreja nos faz. 
____________________________________________ 

Introdução 
 

No Antigo Testamento, o termo aliança 
é utilizado 286 vezes, e isto dá a ideia da 
importância que Israel atribuiu a esta 
instituição. Utilizou-a como imagem para 
exprimir a sua relação com o Senhor. Mas o 
que significa, afinal, fazer aliança com 
Deus? 
      Falar de contrato bilateral (a dois) seria 
aproximativo e até mesmo enganador. A 
primeira aliança, estabelecida com Noé e, 
através dele, com toda a Humanidade e 
«com os demais seres vivos: as aves, os 
animais domésticos, todos os animais 
selvagens, todos aqueles que saíram da 
arca» (Gn 9, 8-10), foi uma aliança unila-
teral, quer dizer,  só o Senhor assumiu um 
compromisso e não pretendeu nada em 
troca; prometeu que nunca mais haveria um 
dilúvio, apesar de saber que o ser humano 
continuaria a ser-lhe infiel, «pois as 
tendências do coração humano são más, 
desde a juventude»  (Gn 8, 21). 
      Chamou Abraão da Mesopotâmia para 
lhe dar uma terra, mesmo se Abraão nada 
fizera para merecer esse dom: apenas lhe 
tinha sido pedido que acreditasse no amor 
gratuito. Para o convencer, Deus fez com 
ele uma aliança e sancionou-a (aprovou-a) 
com um rito  (Gn 15).  O patriarca não devia 

       
 

temer, entraria na posse da terra porque o 
pacto (contrato) do Senhor era inviolável, ou 
seja assentava na sua palavra solene, 
confirmada por um juramento. 
      A gratuidade e o compromisso unilateral 
caracterizam as alianças de Deus. Ao longo 
da sua difícil história, Israel sempre o 
recordou e, até mesmo nos momentos mais 
dramáticos, nunca perdeu a esperança, 
consciente de que a predilecção (preferên-
cia) manifestada pelo Senhor nunca haveria 
de cessar (acabar). Israel poderia até 
mesmo pecar quanto quisesse; o Senhor 
nunca revogaria (anularia) a sua aliança 
porque, sem pedir contrapartidas, prometera 
abençoar o seu povo. As alianças de Deus 
nada têm de contratual, são graça pura (não 
tem nada a ver com os nossos contratos). 
      Porém o Senhor espera uma resposta 
do ser humano: não lhe pede que assine um 
pacto, mas que acolha a sua proposta de 
pertença recíproca (mútua), como acontece 
entre o esposo e a esposa. E a Eucaristia... 
é a troca das alianças. 
____________________________________________ 

1.ª Leitura (Ex 24, 3-8) 
 

Monição:  
 

A Aliança do Sinai manifesta a bondade infinita de 

Deus, uma promessa que supera todas as dificuldades 
e o compromisso do povo muitas vezes quebrado pela 
infidelidade. Deus, porém, é sempre fiel. Nas nossas 
fraquezas e infidelidades n’Ele pomos a nossa 

confiança. 
 

Leitura: 
 

Leitura do Livro do Êxodo 
 

Naqueles dias, 3Moisés veio comunicar ao povo 

todas as palavras do Senhor e todas as suas leis. O 
povo inteiro respondeu numa só voz: «Faremos tudo o 
que o Senhor ordenou». 4Moisés escreveu todas as 
palavras do Senhor. No dia seguinte, levantou-se muito 

cedo, construiu um altar no sopé do monte e ergueu 
doze pedras pelas doze tribos de Israel. 5Depois 
mandou que alguns jovens israelitas oferecessem 
holocaustos e imolassem novilhos, como sacrifícios 

pacíficos ao Senhor. 6Moisés recolheu metade do 
sangue, deitou-o em vasilhas e derramou a outra 
metade sobre o altar. 7Depois, tomou o Livro da Aliança 
e leu-o em voz alta ao povo, que respondeu: «Faremos 

quanto o Senhor disse e em tudo obedeceremos». 
8Então, Moisés tomou o sangue e aspergiu com ele o 
povo,  dizendo:  «Este  é  o  sangue  da  aliança  que  o  

 

Senhor firmou convosco, mediante todas estas pala-
vras». 

Palavra do Senhor. 

 

Recomendação aos leitores: 

 
Para além de te ser pedido que proclames 

devagar e leitura, tem atenção à voz do narrador 
e à voz do personagem (povo) e do personagem 
(Moisés). Por fim, atenção ao anunciares o Livro 
que vais proclamar, que é o do Êxodo e não do 
“Eixodo”. 

 
Comentário: 

 

O ser humano sente a necessidade de 
validar com um gesto os compromissos que 
assume.  

Em algumas tribos africanas, o pacto 
era ratificado (validado) de uma forma muito 
simples: os dois contratantes pegavam num 
longo fio de erva, partiam-no, e cada um 
lançava para trás das costas o pedaço que 
tinha na mão. Desta forma declaravam o 
empenhamento recíproco (mútuo) a lançar 
para longe de si qualquer divisão, divergên-
cia ou conflito entre eles  (entre as partes 
contratantes). 
      Na Antiguidade, eram solenes e muito 
complicados os ritos com que os grandes 
soberanos sancionavam (confirmavam) a 
aliança com os seus vassalos (súbditos). A 
Bíblia refere alguns, utilizados também 
pelos Israelitas. O mais cruento (cruel) 
consistia em dividir um vitelo em duas 
partes e fazer passar os contratantes pelo 
meio delas, declarando estarem prontos a 
sofrer a sorte do animal caso quebrassem o 
pacto (contrato) Jr 34, 18. É a este rito que 
faz referência à aliança estipulada por Deus 
com Abraão (Gn 15), no entanto é preciso 
notar que naquela ocasião, foi apenas o 
Senhor que passou, numa chama ardente, 
entre os animais divididos. 
      A inviolabilidade de um pacto podia 
também ser estabelecida através do gesto 
de comer juntos pão e sal, ou apenas sal. 
Este chamava-se «aliança de sal» (2 Cr 13, 
5) porque, como acontece com o sal, devia 
manter-se incorruptível (mantém-se íntegro, 
não se deixa corromper).          
      O trecho de hoje faz referência a um 
outro rito:  aquele  com o qual Israel selou a  
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sua aliança com o Senhor. Isto aconteceu  
no terceiro mês depois da saída do Egipto 
(Ex 19, 1). 

O povo estava reunido no sopé do Sinai 
e Moisés, depois de ter subido várias vezes 
ao monte para dialogar com o Senhor, 
referiu aos Israelitas as palavras que Deus 
lhe dissera. O povo não hesitou e, 
convencido e decidido, repetiu duas vezes o 
seu compromisso, dizendo: «Faremos tudo 
o que o Senhor ordenou»  (v.3.7). 
      Moisés escreveu as palavras do Senhor. 
Depois preparou o que era preciso para a 
celebração: construiu um altar e colocou à 
sua volta doze blocos de pedra. Quando 
tudo estava pronto, encarregou alguns  
jovens de oferecer animais em sacrifício ao 
Senhor (v.4-5), pegou no sangue das 
vítimas e derramou metade sobre  o altar e 
o restante sobre as doze pedras (v. 6-8).  
      Para compreender este rito é preciso 
lembrar que, para os semitas (Judeus -
Hebreus), o sangue era a séde da vida (Lv 
17, 11-14). Por isso, derramar o sangue do 
ser humano, ou seja, matar, era absolu-
tamente proibido (Gn 9, 5-6); o sangue dos 
animais era de Deus, Senhor de todas as 
vidas (pertencia-lhe!); por este motivo, nos 
sacrifícios cruentos (cruéis) do templo, o 
sangue era espalhado sobre o altar, que 
representava Deus.  
      Então agora é claro o significado da 
celebração da aliança no sopé do Sinai. 
Derramando metade do sangue sobre o 
altar e a outra metade sobre o povo, 
simbolizado pelas doze pedras, Moisés 
estabeleceu uma íntima ligação de 
comunhão entre Israel e o Senhor. Quer 
dizer, a partir daquele momento, Deus e o 
povo tornaram-se participantes de uma 
mesma vida, eram como membros de um 
único corpo, unidos por um só destino. As 
vicissitudes (viravoltas), os sofrimentos e as 
alegrias de um, tocavam também o outro. 
Ou seja, ferir o povo equivalia a atingir a 
Deus, porque –  diz o Senhor – «assim 
como uma faixa se liga à cintura de um 
homem, assim Eu uni a mim toda a casa de 
Israel e a casa de Judá para que fossem o 
meu povo, a minha honra, a minha glória e 
a minha ufania (regozijo)»  (Jr 13, 11). 
      Portanto, para ser feliz, para 
permanecer livre, Israel deveria manter a 
promessa feita no Sinai, deveria acreditar 
que as Dez palavras (Mandamentos) que 
ouvira não eram preceitos injustificados, 
mas um dom do Senhor que lhe indicava o 
caminho da vida (e da felicidade). 
      Israel fez a experiência de que «o 
homem não é dono do seu destino, e o 
caminhante não pode dirigir os seus 
passos» (Jr 10, 23). Quebrou o pacto, traiu 
os  compromissos  assumidos,  mas  Deus   
 
 

não se rendeu e decidiu estabelecer uma 
nova aliança, não uma reedição (repetição) 
da do Sinai, mas uma aliança qualitativa-
mente nova: «Dias virão – diz o Senhor – 
em que firmarei uma nova aliança. Não será 
como a aliança que estabeleci com seus 
pais, quando os tomei pela mão para os 
fazer sair da terra do Egipto, aliança que 
eles não cumpriram. Imprimirei a minha lei 
no seu íntimo e gravá-la-ei no seu coração. 
Serei o seu Deus e eles serão o meu povo» 
(Jr 31, 31-33). «Dar-vos-ei um coração novo 
e introduzirei em vós um espírito novo: 
arrancarei do vosso peito o coração de 
pedra e vos darei um coração de carne» (Ez 
36, 26). 
      Também para sancionar (confirmar) esta 
aliança será necessário o sangue, não o 
sangue dos animais que se demonstrou 
ineficaz, mas o sangue daquele que se 
oferecerá a si mesmo em sacrifício «pela 
nova e eterna aliança» (O sangue de Jesus 
Cristo). 
____________________________________________

Salmo Responsorial 
Sl 115 (116), 12-13.15.16bc.17-18 (R. 13) 

 

 Monição:  
 

O cálice da salvação é dom eucarístico e força 

para o nosso caminhar. 
  

Refrão:  TOMAREI O CÁLICE DA SALVAÇÃO 

 E INVOCAREI O NOME DO SENHOR.  
 

Ou:  ELEVAREI O CÁLICE DA SALVAÇÃO, 

 INVOCANDO O NOME DO SENHOR. 
 

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 (Hb 9, 11-15) 

 

Monição:  
 

A razão da nossa alegria é que Jesus «entrou de 

uma vez para sempre no Santuário». 
  

Leitura:  
 

Leitura da Epístola aos Hebreus 

 
Irmãos: 11Cristo veio como sumo sacerdote dos 

bens futuros. Atravessou o tabernáculo maior e mais 
perfeito, que não foi feito por mãos humanas, nem 

pertence a este mundo,  12e  entrou  de  uma  vez  para  
 

sempre no Santuário. Não derramou sangue de 
cabritos e novilhos, mas o seu próprio Sangue, e 
alcançou-nos uma redenção eterna. 13Na verdade, se o 

sangue de cabritos e de toiros e a cinza de vitela, 
aspergidos sobre os que estão impuros, os santificam 
em ordem à pureza legal, 14quanto mais o sangue de 
Cristo, que pelo Espírito eterno Se ofereceu a Deus 

como vítima sem mancha, purificará a nossa 
consciência das obras mortas, para servirmos ao Deus 
vivo! 15Por isso, Ele é mediador de uma nova aliança, 
para que, intervindo a sua morte para remissão das 

transgressões cometidas durante a primeira aliança, os 
que são chamados recebam a herança eterna 
prometida. 
 

Palavra do Senhor. 
 

Sequência 

 
Terra, exulta de alegria,  

Louva o teu pastor e guia, 
Com teus hinos, tua voz. 
 
Quanto possas tanto 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, 
Extingui nossa orfandade 

E conduzi-nos ao Pai. 
 
Aos mortais, dando comida, 
Dais também o pão da vida: 

Qua a família assim nutrida 
Seja um dia reunida 
Aos convivas lá do Céu. 
 

Recomendação aos leitores: 
 

Conforme se pedia no Jornal n.º 136 
(Pentecostes) a “Sequência”, apesar de faculta-
tiva de se lêr, é composta de versos que devem 
ser declamados na perfeição. Insiste-se de que a 
preparação é necessária.  

 
Comentário: 

  

Expiar o pecado significa, na acepção 
comum, descontar uma culpa sofrendo o 
castigo. Nas religiões pagãs a expiação 
fazia-se mediante sacrifícios e ofertas que 
tinham como finalidade aplacar (acalmar) a 
divindade ofendida. 

Na Bíblia, a expiação tem outro signi- 
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ficado. Não pretende acalmar Deus que 
está irado (enfurecido), nem sequer punir a 
pessoa pelo mal que fez, mas agir sobre 
aquilo que interrompeu a relação entre eles 
(o pecado).  

Este modo diferente de entender a 
expiação, deriva de um modo diferente de 
conceber Deus e o pecado. O Deus de 
Israel nunca se vira contra o seu povo, 
mesmo se este foi infiel; quer que se 
converta, que regresse à vida, e por isso 
pede-lhe uma mudança nos pensamentos e 
nas acções (se converta, abandone o peca-
do).  

Por isso, a pessoa, precisa de 
demonstrar – também através de ritos – o 
seu repúdio pelo pecado. É por isso que, no 
início do novo ano, Israel celebrava o 
grande dia do perdão, o Yom Kippur,  
dedicado inteiramente ao jejum, à oração, à 
leitura da Palavra de Deus e aos ritos 
expiatórios. As cerimónias e os sacrifícios 
decorriam no Templo e culminavam 
(terminavam) com o rito da aspersão com o 
sangue dos animais – como acontecera no 
sopé do Sinai – da cobertura da Arca da 
Aliança que se encontrava no Santo dos 
Santos e indicava a presença do Senhor. 
Com este gesto, o sumo sacerdote queria 
unificar o restabelecimento da comunhão de 
vida entre Deus e povo, que fora 
sancionada por uma aliança e que o pecado 
destruíra.  

O autor da Carta aos Hebreus evoca 
este  rito  do  Yom Kippur  para  estabelecer  
um confronto entre os antigos sacrifícios 
expiatórios e a obra redentora de Cristo.       
Não tem nada a ver, vejamos:  

Na antiga aliança era usado o sangue 
de cabras e vitelos. Mas como podia o 
sangue de animais obter o efeito esperado?  

A repetição do rito todos os anos por 
parte do sumo sacerdote era devida preci-
samente à sua ineficácia. Cristo, pelo 
contrário, não entrou num santuário de 
pedra, mas no Céu, e ofereceu, uma vez 
por todas, o seu próprio sangue; é um 
sangue que expia verdadeiramente, ou seja, 
restabelece para sempre e de modo 
definitivo a relação entre Deus e a pessoa.  

É por isso que os evangelistas notam 
que, no momento da morte de Jesus na 
cruz, «o véu do templo rasgou-se em dois, 
de alto a baixo» (Mc 15, 38). Não houve 
uma ruptura material da cortina que 
separava o Santo dos Santos, no templo de 
Jerusalém; houve foi a ruptura da barreira 
que separava as pessoas de Deus e que 
tinha sido levantada pelo pecado. Mas esta 
barreira foi agora abatida para sempre. 

Portanto, já não é preciso o sangue dos 
animais, que sempre foi ineficaz. É o 
sangue  de  Cristo  que  é  hoje  oferecido a  

 

5 – Por todos nós aqui reunidos em assembleia, 
para que a celebração da Eucaristía do Senhor 
nos dê a esperança de O contemplar por toda a 

eternidade, 
oremos ao Senhor. 
____________________________________________ 

Lausperene 
 

O que é o  “Lausperene”? 
Lausperene (do latim laus perene, 

«louvor perene») é a designação dada à 
exposição continuada do Santíssimo 
Sacramento da Eucaristia (Hóstia cons-
grada) à adoração dos fiéis. Tem 
geralmente a duração de 40 horas em 
memória do período que o Corpo de Jesus 
Cristo passou no túmulo até à ressurreição, 
mas pode ocorrer por períodos mais longos. 
Data – segundo se afirma – do ano 1556. 

Durante muito tempo esta solenidade de 
culto conservou-se privativamente monásti-
ca, veio a ser introduzida em Portugal pelos 
religiosos do Mosteiro de Santa Maria de 
Alcobaça cuja ordem (a de S. Bernardo) 
passou por diversas vicissitudes, sendo 
restabelecida em 1672 por Frei António 
Brandão, geral da mesma Ordem e 
continuador da Monarquia Lusitana. 

O Cardeal D. Luís de Sousa, Arcebispo 
de Lisboa solicitou da sede apostólica no 
tempo da regência do Príncipe D. Pedro o 
privilégio da exposição permanente do 
Santíssimo Sacramento nas Igrejas de 
Lisboa como se praticava em Roma, 
obtendo do Papa Inocêncio XI no ano 1682 
a bula do jubileu do Lausperene, pela qual 
este pontífice permitiu que as Igrejas da 
mesma cidade recebessem por todo o 
círculo do ano, o Sagrado Lausperene, 
começando pela Sé Patriarcal no 1.º 
Domingo do Advento e no Domingo de 
Pentecostes, e concedeu Indulgência 
plenária aos fiéis que verdadeiramente 
contritos, arrependidos, confessados e 
comungados, orassem nas Igrejas designa-
das diante do Senhor Sacramentado. 
____________________________________________ 

Oração 

(para o Sagrado Lausperene) 
 

Senhor, tenho-Te procurado a cada dia, a cada 
hora, a cada minuto, a cada segundo. Mas não consigo 
encontrar as Tuas pegadas, para segui-las. Os medos, 

as desilusões e os fracassos são fortes e deixam-me 
confuso e sem orientação. Gostava de conseguir ver os 
Teus sinais. Gostava de ver os Teus olhos. É esse o 
meu desejo. 

 
Levanto-me neste dia… 
Pela Tua força a empurrar-me 
Pela Tua força a amparar-me 

Pela Tua sabedoria a guiar-me 
Pelo Teu olhar a vigiar-me 

 
                                         (continua ao fundo da pág. 4) 

quem participa na celebração da Eucaristia. 
Quem se aproxima para o receber obtém o 
perdão dos pecados e nele é restabelecida 
a ligação de vida com Deus. 
____________________________________________ 

Aclamação ao Evangelho 

(Jo 6, 51) 
 

 

Monição:  
 

O Pai enviou o Seu Filho ao mundo, para  nos 
salvar. Ele dá-nos o seu Corpo e Sangue em alimento. 

 

Refrão:    ALELUIA, ALELUIA! 
  

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

____________________________________________ 

Evangelho  

(Mc 14, 12-16.22-26) 
 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Marcos 
 

12No primeiro dia dos Ázimos, em que se imolava o 
cordeiro pascal, os discípulos perguntaram a Jesus: 

«Onde queres que façamos os preparativos para 
comer a Páscoa?» 13Jesus enviou dois discípulos e 
disse-lhes: «Ide à cidade. Virá ao vosso encontro um 
homem com uma bilha de água. 14Segui-o e, onde ele 

entrar, dizei ao dono da casa: «O Mestre pergunta: 
Onde está a sala, em que hei-de comer a Páscoa com 
os meus discípulos?» 15Ele vos mostrará uma grande 
sala no andar superior, alcatifada e pronta. Preparai-      

-nos lá o que é preciso». 16Os discípulos partiram e 
foram à cidade. Encontraram tudo como Jesus lhes 
tinha dito e prepararam a Páscoa. 22Enquanto comiam, 
Jesus tomou o pão, recitou a bênção e partiu-o, deu-o 

aos discípulos e disse: «Tomai: isto é o meu Corpo». 
23Depois tomou um cálice, deu graças e entregou-lho. 
E todos beberam dele. 24Disse Jesus: «Este é o meu 
Sangue, o Sangue da nova aliança, derramado pela 

multidão dos homens. 25Em verdade vos digo: Não 
voltarei a beber do fruto da videira,  até  ao  dia em que 
beberei do vinho novo no reino de Deus». 26Cantaram 
os salmos e saíram para o Monte das Oliveiras. 
 

Palavra da Salvação. 

____________________________________________ 

Oração Universal 
 

1 – Pelas Igrejas dos quatro pontos cardeais, 

para que sejam congregadas na unidade da mesma fé 
em torno da Santíssima Eucaristia, 
oremos ao Senhor. 
 

2 – Pelo Papa, pelos bispos, presbíteros e diáconos, 
para que façam, em memória de Jesus, O que Ele 

mandou ao celebrar a sua última Ceia, 
oremos ao Senhor. 
 

3 – Pelos homens de todos os povos e nações, 
para que o Sangue derramado na cruz 
os purifique das obras mortas do pecado, 
oremos ao Senhor. 
 

4 – Pelos pobres, pelos doentes e aflitos, 

para que haja quem os defenda e socorra 
e lhes recorde que só em Deus se encontra a 
verdadeira paz,  
oremos ao Senhor. 
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