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Escala para 31 de Maio 
Corpo e Sangue de Cristo 

 (Missa Vespertina) 
 

CARVALHOSA 
 
Função Leitor 
 

Responsável Fernanda Costa 
Avisos - - - - - - - 
1.ª Leitura Alexandra Brito 
2.ª Leitura Luís Carlos 
Oração Fiéis Filipa Moreira 
 

EIRIZ 
 

Função Leitor 
 

1.ª Leitura Nelson Costa 
2.ª Leitura Fernanda Gomes 
Oração Fiéis Maria José Pinheiro 
 

SANFINS 
 
Função Leitor 
 

1.ª Leitura -  -  -  -  -  -  
2.ª Leitura -  -  -  -  -  - 
Oração Fiéis -  -  -  -  -  - 
 

FIGUEIRÓ 
 
Função Leitor 
 

1.ª Leitura Não há 
2.ª Leitura Eucaristia 
Oração Fiéis (Vespertina) 

 

Oração Universal 
(Corpo de Deus) 

 
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 

Escala para 31 de Maio 
Corpo e Sangue de Cristo 

 (Missa do Dia) 
 

CARVALHOSA 
 
Função Leitor 
 

Responsável Glória Martins 
Avisos - - - - - - - 
1.ª Leitura Rafaela Costa 
2.ª Leitura José Meireles 
Oração Fiéis Jorge Moreira 
 

EIRIZ 
 

Função Leitor 
 

1.ª Leitura Paula Meireles 
2.ª Leitura Mónica Gonçalves 
Oração Fiéis Assunção Matos 
 

SANFINS 
 
Função Leitor 
 

1.ª Leitura Júlia Machado  
2.ª Leitura Sofia Santos 
Oração Fiéis Carla Sousa 
 

FIGUEIRÓ 
 
Função Leitor 
 

1.ª Leitura Helena Martins 
2.ª Leitura Manuel Bessa 
Oração Fiéis Luísa Abreu 

 
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. 

 

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. 
____________________________________________ 

H u m o r  
 
ENTRE  PAI  E  FILHO 
 

– Ó pai, compra-me um tambor... Vá Lá! 
– Só se fosse maluco. Nunca mais ia ter 

sossego! 
– Mas, pai, eu prometo... 
– Prometes o quê? 
 – Só tocar quando tu estiveres a dormir! 

 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
PEDINTE 
 

Um ceguinho pede esmola na praça 
central com uma lata na mão. Sacode a 
lata, faz saltar a moeda que está lá dentro e 
ouve-e caír outra vez na lata com estrondo. 
E diz: 

– Uma esmolinha, pelo amor de Deus! 
Nisto, passa um miúdo a correr e 

apanha a moeda no ar. Então o ceguinho 
exclama assustado: 

– Oh, meu Deus! Eu já era cego e agora 
também fiquei surdo! 

 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
PANCADARIA 
 

Dois rapazes andam à pancada. Um 
deles manda um soco certeiro no outro, 
fazendo-o ir ao chão.  Uma vez no chão, 
este diz:  

– Garanto-te, isto não vai ficar assim! 
Diz o outro: 
– Ai não, não, isso agora vai inchar! 

____________________________________________ 

A Fechar: 
Um  amigo seguro 

revela-se na adversidade  -  (Eurípedes) 
 

Ser Leitor é... (3) 
 
Ser Leitor é tomar consciência de que 

depende muito de si próprio, que os 
ouvintes escutem ou não a Palavra 
proclamada e se deixem interpelar por Deus 
que nos fala. Contudo, não se trata só que 
todos ouçam, mas que entendam aquilo que 
ouvem, captando a mensagem no seu 
sentido profundo e lhe respondam convicta-
mente: “Graças a Deus…” 

É um ministério difícil. Por vezes a 
Leitura não é fácil e os ouvintes nem 
sempre estão motivados nem preparados 
para entender o núcleo do texto. Se, a juntar 
a isto, o Leitor incorre em defeitos comuns, 
como a precipitação, a má pronúncia, o tom 
monótono, o mau uso do microfone, a 
pressa…, cai-se, então, no risco de a 
celebração da Palavra ser pouco mais que 
um momento da missa, rotineira e ineficaz, 
sem impacto algum e sem eco na mente e 
no coração dos que ouvem. 
____________________________________________ 

SS.  Trindade 
 

Ao reiniciar o tempo comum, a Igreja 
convida-nos a celebrar o Mistério da 
Santíssima Trindade. 

Não nos propõe que o compreendamos 
– é um mistério absoluto – mas que se avive 
a esperança na nossa felicidade eterna, 
pois Deus manifesta-Se como uma 
comunidade de Três Pessoas na Verdade e 
no Amor, que deseja associar-nos 
eternamente à Sua própria felicidade. 

Alegremo-nos no Senhor ! 
____________________________________________ 

1.ª Leitura (Dt 4, 32-34.39-40)   
 
Monição: 
 

O Senhor revela-se no Antigo testamento como o 
Deus interessado em comunicar familiarmente 
connosco e em encher-nos dos Seus benefícios.  

É um Deus que vem ao nosso encontro, que nos 
fala, que nos indica os caminhos seguros de liberdade 
e de  vida,  que está permanentemente atento aos pro- 

blemas dos homens, que intervém no mundo para nos 
libertar de tudo aquilo que nos oprime e para nos 
oferecer um projecto de vida plena e verdadeira. 
 
Leitura: 
 

Leitura do Livro do Deuteronómio 
 

Moisés falou ao povo, dizendo: 
32«Interroga os tempos antigos que te 
precederam, desde o dia em que Deus 
criou o homem sobre a terra. Dum 
extremo ao outro dos céus, sucedeu 
alguma vez coisa tão prodigiosa? Ouviu-    
-se porventura palavra semelhante? 
33Que povo escutou como tu a voz de 
Deus a falar do meio do fogo e continuou 
a viver? 34Qual foi o deus que formou 
para si uma nação no seio de outra 
nação, por meio de provas, sinais, 
prodígios e combates, com mão forte e 
braço estendido, juntamente com 
tremendas maravilhas, como fez por vós 
o Senhor vosso Deus no Egipto, diante 
dos vossos olhos? 39Considera hoje e 
medita em teu coração que o Senhor é o 
único Deus, no alto dos céus e cá em 
baixo na terra, e não há outro. 
40Cumprirás as suas leis e os seus 
mandamentos, que hoje te prescrevo, 
para seres feliz, tu e os teus filhos depois 
de ti, e tenhas longa vida na terra que o 
Senhor teu Deus te vai dar para sempre». 
 

Palavra do Senhor. 
____________________________________________ 

Salmo Responsorial 

 Sl 32 (33), 4-5.6.9.18.19.20.22 (R. 12b) 
 

Monição:  
 

O salmista convida-nos a entoar um hino de louvor 
ao nosso Deus, Criador e providente, que nos chamou 
à vida e nos cumulou de todas as bênçãos. 

Façamos nossa a oração deste salmo, inspirada 
pelo Espírito Santo, como resposta ao que acabamos 
de ouvir proclamar na primeira leitura. 
 
Refrão:    FELIZ O POVO QUE O SENHOR             
                  ESCOLHEU PARA SUA HERANÇA. 
 
A palavra do Senhor é recta, 
da fidelidade nascem as suas obras. 
Ele ama a justiça e a rectidão: 
a terra está cheia da bondade do Senhor. 
  

A palavra do Senhor criou os céus, 
o sopro da sua boca os adornou. 
Ele disse e tudo foi feito, 
Ele mandou e tudo foi criado. 
  
Os olhos do Senhor estão voltados para os que  
      O temem, 
para os que esperam na sua bondade, 
para libertar da morte as suas almas 
e os alimentar no tempo da fome. 
  
A nossa alma espera o Senhor: 
Ele é o nosso amparo e protector. 
Venha sobre nós a vossa bondade, 
porque em Vós esperamos, Senhor. 
____________________________________________ 

2.ª Leitura (Rm 8, 14-17) 
 
Monição:  
 

São Paulo, na sua carta aos fiéis de Roma, fala-             
-nos das maravilhas da nossa vocação baptismal. 

O Deus em quem acreditamos e a quem amamos 
não é um Senhor distante e inacessível, que se demitiu 
do seu papel de Criador e que assiste com indiferença 
e impassibilidade aos dramas dos homens; mas é um 
Pai que acompanha com Amor a nossa caminhada e 
que não desiste de nos tornar eternamente felizes.  
  
Leitura: 
 

Leitura da Epístola do apóstolo São 
Paulo aos Romanos 
 

Irmãos: 14Todos os que são 
conduzidos pelo Espírito de Deus são 
filhos de Deus. 15Vós não recebestes um 
espírito de escravidão para recair no 
temor, mas o Espírito de adopção filial, 
pelo qual exclamamos: «Abba, Pai». 16O 
próprio Espírito dá testemunho, em 
união com o nosso espírito, de que 
somos filhos de Deus. 17Se somos filhos, 
também somos herdeiros, herdeiros de 
Deus e herdeiros com Cristo; se 
sofrermos com Ele, também com Ele 
seremos glorificados. 
 

 Palavra do Senhor. 
____________________________________________ 
 

«Vós não recebestes um espírito de 
escravidão para recair no temor, mas o 
Espírito de adopção filial, pelo qual 
exclamamos: «Abba, Pai». 
                                                            (Rm 8, 15) 

Escala da Semana  –   Leitores  – 27 de Maio de 2018   –   Dom.  da SS. Trindade   –   (Ano B) 

Missa Vespertina  (Sábado) Missa do Dia  (Domingo) Função 
Carvalhosa                                                                                                                                                                 Eiriz Figueiró Sanfins Carvalhosa Eiriz Figueiró Sanfins 

Responsável Ermelinda Pinh.º    Luís Carlos    
Avisos João Miguel  Filipa Pereira  Glória Martins  Sónia Ribeiro  
Admonição         
1.ª Leitura Rosa Matos Miguel Pacheco Filipa Pereira Justina Carneiro Paula Carvalho Salomé Nóbrega Sónia Ribeiro Nelson Gomes 
2.ª Leitura Joaquim Mendes Marlene Leal Paulo Neto Pedro Sousa Jorge Moreira Sónia Raquel Alex.Reguenga Diana Santos 
Oraç.  Fiéis Gisela Meireles Cátia Vanessa  10.º ano cateq. Glória Neto Fernanda Olinda Rita Meireles Albertina Matos Beatriz Nunes 
Ação Graças         
Suplente Ermelinda Pinh.º    Luís Carlos    
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Aclamação ao Evangelho 

 (cf. Ap 1,8) 
 
Monição:  
 

A Palavra de Deus revela-nos um pouco do 
mistério da Santíssima Trindade. 

Acolhamo-la com gratidão e aclamemo-la com um 
cântico festivo. 
 
Refrão:   ALELUIA, ALELUIA! 
   

Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, 
ao Deus que é, que era e que há-de vir. 

____________________________________________ 

Evangelho (Mt 28, 16-20) 
 

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São Mateus 
 

16Naquele tempo, os onze discípulos partiram para 
a Galileia, em direcção ao monte que Jesus lhes 
indicara. 17Quando O viram, adoraram-n'O; mas alguns 
ainda duvidaram. 18Jesus aproximou-Se e disse-lhes: 
«Todo o poder Me foi dado no Céu e na terra. 19Ide e 
fazei discípulos de todas as nações, baptizando-as em 
nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, 20ensinan-
do-as a cumprir tudo o que vos mandei. Eu estou 
sempre convosco até ao fim dos tempos». 
 

 Palavra da Salvação. 
____________________________________________ 

Oração Universal 
 

 1 –  Pelas Igrejas do mundo inteiro 
que acreditam no mistério da Santíssima Trindade 
para que vivam na Comunhão de onde nasceram, 
oremos, irmãos. 

 
2 –  Pelos governantes e legisladores, 

para que não ponham obstáculos à liberdade 
a que Deus chama os homens pelo seu Espírito, 
oremos, irmãos. 

 
3 –  Por todos os povos e nações da terra, 

para que recebam a palavra de Deus  
   e o Baptismo 
e reconheçam em Jesus Cristo o Salvador, 
oremos, irmãos. 
 

4 –  Por todos aqueles que  vivem no sofrimento, 
envolvidos por conflitos ou por doença, 
para que sintam a graça e a consolação  
   do Espírito Santo, 
oremos, irmãos. 

 
5 –  Pelos membros da nossa comunidade paroquial, 

para que, guardando os mandamentos do Senhor, 
tenham longa vida e encontrem a felicidade, 
oremos, irmãos. 

____________________________________________ 

Antífona de Entrada 
Bendito seja Deus Pai, 
bendito o Filho Unigénito,  
bendito o Espírito Santo,  
pela sua infinita misericórdia. 

Agenda   
 

      Dia 31 – Santíssimo Corpo e Sangue de           
                    Cristo (Corpo de Deus);          

Dia 01 – S. Justino (Mártir);  
Dia 02 – S. Marcelino e S. Pedro  (Márttires).  
____________________________________________ 

Liturgia da Festa do 

Corpo de Deus 

Hoje é a festa do Corpo de Deus. É a 
festa do mistério do Corpo e do Sangue de 
Jesus Cristo. Com esta solenidade a Igreja, 
inundada de alegria pascal e cheia do 
Espírito Santo, celebra o Mistério da 
presença de Jesus ressuscitado no meio de 
nós. 

Neste dia recordamos a primeira 
Eucaristia em que Jesus instituiu a nova 
aliança entre Deus e os homens. Moisés 
tinha celebrado a aliança antiga, selada com 
o sangue de animais. «Este é o sangue da 
aliança que Deus firmou convosco» (Êxodo 
24, 3-8). Na Última Ceia, Jesus ofereceu o 
seu próprio Sangue: “Este é o cálice do meu 
Sangue, o Sangue da nova e eterna aliança, 
que será derramado por vós e por todos 
para a remissão dos pecados. ” 
____________________________________________ 

Corpo de Deus 
1.ª Leitura (Ex 24, 3-8)  

 
Monição:  
 

Moisés tomou o sangue e aspergiu com ele o 
povo, dizendo: «Este é o sangue da aliança que o 
Senhor firmou convosco». Na Eucaristia celebramos a 
Nova Aliança: “Jesus tomou o pão, deu graças, 
dizendo: Tomai, isto é o meu Corpo. Depois tomou um 
cálice e disse: Este é o meu sangue. Fazei isto em 
memória de mim.” (cf.  Marc 14, 22-24) 
 
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 palavras». 
 

Palavra do Senhor. 
____________________________________________ 

Corpo de Deus 
Salmo Responsorial 

Sl 115 (116), 12-13.15.16bc.17-18 (R. 13) 
 
Monição:  
 

Com este salmo honramos Jesus Cristo, Pontífice 
da Nova Aliança, que nos oferece o seu Corpo e 
Sangue, Pão da vida eterna e vinho da Salvação. 
 
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. 

____________________________________________ 

Corpo de Deus 
2.ª Leitura (Hb 9, 11-15) 

 
Monição: 
 

 A Solenidade do Corpo e Sangue de Cristo 
recorda-nos que Jesus deu por nós a sua vida, 
estabelecendo o culto agradável a Deus. “O sangue de 
Cristo, purificará a nossa consciência das obras 
mortas, para servirmos ao Deus vivo!”  
  
Leitura: 
 

Leitura da Epíostola aos Hebreus 
 

Irmãos: 11Cristo veio como sumo 
sacerdote dos bens futuros. Atravessou 
o tabernáculo maior e mais perfeito,  que  
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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. 
____________________________________________ 

Corpo de Deus 
 

SEQUÊNCIA 
 

Esta sequência é facultativa e pode 
dizer-se na íntegra ou em forma mais breve, 
isto é, desde o n.º 5, das palavras “Eis o pão 
que os Anjos comem”. 

 

1 
Terra exulta de alegria, 
Louva o teu pastor e     
    guia, 
Com teus hinos, tua voz. 

5 
Eis o pão que os Anjos    
    comem 
Transformado em pão   
    do homem 
Só os filhos o   
    consomem: 
Não será lançado aos   
    cães. 

2 
Quanto possas tantos     
    ouses, 
Em louvá-l’O não     
    repouses:  
Sempre excede o teu     
    louvor. 

6 
Em sinais prefigurado, 
Por Abraão imolado,    
No Cordeiro aos pais   
    foi dado, 
No deserto foi maná. 
 

3 
Hoje a Igreja te convida: 
O pão vivo que dá vida  
Vem com ela celebrar. 

 

7 
Bom pastor, pão da   
    verdade,  
Tende de nós piedade, 
Conservai-nos na   
    unidade, 
Extinguiu nossa   
    orfandade 
E conduziu-nos ao Pai. 

4 
Este pão – que o mundo     
    creia –     
Por Jesus na Santa Ceia 
Foi entregue aos que     
    escolheu.    

 

8 
Aos mortais, dando   
    comida, 
Dais também o pão da   
    vida: 
Que a família assim   
    nutrida 
Seja um dia reunida 
Aos convivas lá do   
    Céu. 

 

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. 
 
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. 
___________________________________ 

Corpo de Deus 
Sabias que… 

 

Ceia Pascal e Eucaristia 
Jesus instituiu a Eucaristia na Ceia 

Pascal. Nela confluiam vários símbolos: 
Leitugas amargas, em memória da 
escravidão; uma geleia vermelha, recor-
dando os tijolos feitos; uma tijela de água 
salgada, evocando as lágrimas derrama-
das... Jesus escolheu o pão sem fermento e 
um cálice de vinho para instituir a Eucaristia.      

As suas palavras em aramaico foram 
semelhantes a estas: Sabum akhulum: den 
huguphi demit jeheb alekhon. Hakhelden 
abudun ledukraní. Significa: “Tomai e comei: 
é o meu corpo entregue por vós. Fazei isto 
em memória de mim. 
____________________________________________ 

Corpo de Deus 
 

Oração 
 

Jesus, quero ser simples. Como o 
Pão que me ofereces. Quero decorar a 
minha mesa com as melhores toalhas 
para quando Tu chegares... 

Quero aprender de Ti a não 
incomodar ninguém. A mostrar-me a 
todos tão humilde como o Pão.              

A entregar a vida aos poucos 
unindo esforço e alegria. E oferecer 
uma taça de vinho a quem chega 
cansado do caminho. 

Senhor, ajuda-ma a ser como Tu 
és. 

 
 

A Fechar 
Falta muito para que a inocência tenha 

tanta proteção como o crime.                     
                                            (La Rochefoucauld) 

Corpo de Deus 
Aclamação ao Evangelho 

 (Jo 6, 51) 
 

Monição:  
 
Quem comer deste pão viverá eternamente” (Jo 6, 

51) 
No Santíssimo Sacramento Jesus deixou-nos o 

memorial do seu sacrifício para que o celebrássemos 
em Sua memória. Sempre que celebramos a 
Eucaristia, anunciamos a morte do Senhor, até que Ele 
venha. 
 
Refrão:   ALELUIA, ALELUIA! 
   

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

____________________________________________ 

Corpo de Deus 
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. 
____________________________________________ 

Corpo de Deus 
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. 
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