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Quinta-feira Santa  

da Ceia do Senhor 
 

Toda a nossa glória está na Cruz de 
Nosso Senhor Jesus Cristo” (Gal.5,14).  

À volta da mesa, iniciámos com Jesus 
e como Jesus, o caminho do amor, o 
caminho da sua entrega, até ao fim.  

Nesta santíssima noite, recebemos 
de Jesus o dom da Eucaristia, e do sacer-
dócio ministerial, recebemos o manda-
mento novo do amor.  

Verdadeiramente, a noite em que 
Jesus ia ser entregue é a noite do amor 
humilde, do amor levado ao extremo, do 
amor, que se passa e trespassa e nos 
ultrapassa, até nos lavar e transformar a 
todos por dentro.  

Invoquemos sempre o Senhor! 
 

 

 

Missa Vespertina 

da Ceia do Senhor 

(Algumas consideraçãoes) 

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 comu-
nidade local;  

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

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

A fim de guardar a Eucaristia para a 
comunhão do dia seguinte, prepare-se de 
maneira conveniente, uma capela, que 
favoreça a oração e a meditação. No 
entanto recomenda-se muito o despoja-
mento que convém à liturgia destes dias. 
O Santíssimo deve, contudo, guardar-se 
num sacrário fechado, sendo absoluta-
mente proibida a exposição na custódia.  

Enquanto se canta “Glória” tocam-se 
os sinos, e uma vez terminado, não 
voltarão a tocar até à Vigília Pascal. 

O lava-pés, que segundo a tradição 
deste dia se faz a alguns homens esco-
lhidos, manifesta o serviço e a caridade 
de Cristo, que não veio para ser servido, 
mas para servir.  É conveniente conservar 
esta tradição e explicar o seu sentido 
genuíno. 

Terminada a “Oração depois da 
Comunhão”, organiza-se uma procissão 

através da igreja, com incenso e velas, na 
qual se leva a Eucaristia para a capela da 
reposição. 

Terminada a celebração deste dia, 
procede-se à desnudação privada dos 
altares e, sendo possível, retiram-se as 
cruzes da igreja. Convém que as cruzes, 
que por qualquer razão permaneçam na 
igreja, sejam cobertas. 

Exortam-se os fiéis a fazerem adora-
ção diante do Santíssimo Sacramento, 
durante um conveniente tempo nocturno, 
segundo as circunstâncias locais, mas de 
modo que, após a meia noite, essa 
adoração seja feita sem solenidade. 

Amanhã, Sexta-feira Santa da Paixão 
do Senhor e Adoração da Santa Cruz, é 
dia de jejum e abstinência. 

Directório Litúrgico  –  2019 
(Secretariado Nacional de Litúrgia) 
 

 

 

Antífona de Entrada 
 

Toda a nossa glória está na cruz de 
Nosso Senhor Jesus Cristo.  

N'Ele está a nossa salvação, vida e 
ressurreição.  

Por Ele fomos salvos e livres. 
 

 

 

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 condi-
ções desumanas, é oprimido, explorado, 
humilhado e Deus intervém para o fazer 
sair da terra de escravidão.      
      Desde aquele dia, todos os anos – diz 
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 expe-
riência 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. 
     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. Não bastou libertar Israel 
do Egipto, foi necessária uma outra 
intervenção libertadora, mais difícil que a 
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primeira: extrair do coração dos Israelitas 
a mentalidade assimilada no Egipto. 
     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 
caracterizam os poderosos: a arrogância, 
a ambição, a autosuficiencia, 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 Primeira Leitura recorda-nos a Páscoa 
judaica que era essencialmente uma acção de 
graças pelas intervenções salvíficas de Deus 
junto do povo eleito e uma proclamação da sua 
esperança na libertação definitiva. 

 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 pesso-
as, 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 espa-
lhado 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. 11Quan-
do 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 extermi-
nador, 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». 

 

Palavra do Senhor. 
 

 
 
Recomendação aos Leitores: 

 
Transforma, Leitor, a tua voz, na voz de 

Deus, uma voz calma, meiga, macia, mas 
firme e convicta, (sem o enfadonho “chora-
dinho”) para proclamares esta Leitura à 
assembleia que te escuta com atenção. 

Exercita bem a respiração e respeita 
completamente a pontuação do texto. 

E toma atenção às palavras: Aarão (não é 
“Arão”)  /  Egipto (o “p” é mudo, não se lê)  /  
ázimos (não é “azímos”. O acento está no “á”)  
/  sandálias (não é “sendálias”)  /  primogénitos 
/ estiverdes (não é estiveres)  /  exterminador / 
Festejá-lo-eis  /  e outras. 
 

Comentário à 1.ª Leitura: 
 

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 
nascimento de uma grande personagem. 
A recordação nunca se reduz a um 
simples pensamento, concretiza-se inevi-
tavelmente 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 antepassados 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 deem-      
-nas a conhecer aos vossos filhos e 
netos» (Dt 4, 9).   

É preciso recordar para ser livre 

«Para não esquecer» o seu nasci-
mento 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 derramamen-
to 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 sangue do cordeiro: é 
o sinal que permitiu aos Israelitas escapar 
à morte. Por fim conclui com a disposição: 
«Este dia deverá ser recordado e cele-
brado com grande festa em honra do 
Senhor. Tanto vós como os vossos des-
cendentes ficam obrigados a celebrá-lo 
para sempre». 

Nós saímos do Egipto 

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». 
      Quando celebram a ceia pascal, os 
Israelitas não festejam o evento aconte-
cido 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 estran-
geiro (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      
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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 imola-
do; 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 profe-
ta  (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 
 

Monição:  
 

A ceia do Senhor é a Páscoa da Nova 
Aliança que substitui a do Antigo Testamento. 
Por isso dizemos que a comunhão do sangue 
de Cristo é cálice de bênção. 
  

Refrão: 

 
O CÁLICE DE BÊNÇÃO  
É COMUNHÃO DO SANGUE DE CRISTO. 

  
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:  
 

A ceia do Senhor é a Páscoa da Nova 
Aliança que substitui a do Antigo Testamento. 
Cristo foi o definitivo Cordeio pascal sacri-
ficado durante a páscoa na cruz e partilhado 
na ceia eucarística. 

  
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, entre-
gue 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, anuncia-
reis a morte do Senhor, até que Ele 
venha. 

 

Palavra do Senhor. 
 
 

Recomendação aos Leitores: 
 

Comporta-te, Leitor, como quem está a 
proclamar a Leitura e não como quem está a 
celebrar a Eucaristia. Essa parte compete ao 
Sacerdote fazê-lo. 

É sempre São Paulo que está a falar aos 
Coríntios. Mas o texto dentro de aspas «...» 
são palavras de Jesus e o restante texto são 
palavras de São Paulo. Por isso, deves 
desligar o texto a partir de “Na verdade, todas 
as vezes...” 

Presta também atenção às palavras: 
transmiti (não é “transmito”)  /  beberdes (não 
é “beberes”)  /  comerdes (não é “comeres”)  /  
e outras. 

 

Comentário à 2.ª Leitura: 
 

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. 
     Que acontece em Corinto? 
      Há problemas muito sérios: devas-
sidão em matéria sexual, desordens, 
invejas, embriaguez  e  –  o que é pior  –  
discórdias entre irmãos. Surgiram parti-
dos, não conseguem pôr-se de acordo so-

bre 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 
tomar uma refeição em comum, como 
verdadeiros irmãos, antes da santa Ceia. 
Sabem bem que, para partir dignamente 
o pão eucarístico, é necessário 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, esten-
dem-se nos divãs e começam a patusca-
da. 

Quando à noite chegam os seus 
irmãos de fé, mortos de cansaço – são os 
que pertencem às classes mais humildes 
(os lavradores, os jornaleiros, os estiva-
dores, os escravos, são os que traba-
lham) – os ricos, já meio-embriagados, 
recebem-nos com chacota, desprezo, 
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 Corín-
tios como Jesus instituiu a Eucaristia. 
     Às vezes um gesto diz mais do que 
muitas palavras. Antes de entrar no 
assunto da instituição deste sacramento, 
vamos lembrar 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, 
um pouco taciturno (reservado, tristonho) 
que nunca tinha tido um bom relaciona-
mento nem com a religião nem com os 
padres. E desde que o pároco, numa 
homilia, tinha deixado escapar uma 
palavra infeliz – uma referência, nem se-
quer 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  
_________________________________________  
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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 
estrutura eclesial (da 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 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 excecional. 
Conservava-a para uma grande ocasião. 
Quero bebê-la contigo». 
     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 realizou-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. 

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 
sacrifício e dom da vida, união a Cristo e 

aos irmãos e depois, na realidade, 
fomentar divisões, cultivar discórdias, 
perpetuar desigualdades? 

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

Jesus não nos deixou uma estátua 
sua, uma fotografia, uma relíquia. Não. 
Jesus 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 celebra-
ção eucarística. 

A Eucaristia é um alimento para ser 
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 então 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 conde-
nação» (1 Cor 11, 28-29), é uma comuni-
dade 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, atraiçoa-o com 
outros amantes. 
     Considerando a vida, muitas vezes tão 
incoerente, das nossas comunidades   
cristãs, talvez já nos tivéssemos pergun-
tado 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 
também 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, continua-
mos 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: 

 
Como filhos de Deus e unidos no mesmo 

amor, aclamemos a Cristo, Palavra de Deus. 
 

Refrão: 
 

Glória a Vós, Senhor,  
Filho de Deus vivo. 
 

Dou-vos um mandamento novo, diz o    
Senhor: amai-vos uns aos outros       
como Eu vos amei. 
 

 

 

Evangelho 
(Jo 13, 1-15) 

 

 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus 

Cristo segundo São João 
 
1Antes da festa da Páscoa, sabendo 

Jesus que chegara a sua hora de passar 
deste mundo para o Pai, Ele, que amara os 
seus que estavam no mundo, amou-os até 
ao fim. 2No decorrer da ceia, tendo já o 
Demónio metido no coração de Judas 
Iscariotes, filho de Simão, a ideia de O 
entregar, 3Jesus, sabendo que o Pai Lhe 
tinha dado toda a autoridade, sabendo que 
saíra de Deus e para Deus volta-
va, 4levantou-Se da mesa, tirou o manto e 
tomou uma toalha que pôs à cintu-
ra. 5Depois, deitou água numa bacia, e 
começou a lavar os pés aos discípulos e a 
enxugá-los com a toalha que pusera à 
cintura. 6Quando chegou a Simão Pedro, 
este disse-Lhe: «Senhor, Tu vais lavar-me 
os pés?» 7Jesus respondeu: «O que estou 
a fazer, não o podes entender agora, mas 
compreendê-lo-ás mais tarde». 8Pedro 
insistiu: «Nunca consentirei que me laves 
os pés». Jesus respondeu-lhe: «Se não tos 
lavar, não terás parte comigo». 9Simão 
Pedro replicou: «Senhor, então não 
somente os pés, mas também as mãos e a 
cabeça». 10Jesus respondeu-lhe: «Aquele 
que já tomou banho está limpo e não 
precisa de lavar senão os pés. Vós estais 
limpos, mas não todos». 11Jesus bem sabia 
quem O havia de entregar. Foi por isso que 
acrescentou: «Nem todos estais lim-
pos». 12Depois de lhes lavar os pés, Jesus 
tomou o manto e pôs-Se de novo à mesa. 
Então disse-lhes: «Compreendeis o que 
vos fiz? 13Vós chamais-Me Mestre e 
Senhor, e dizeis bem, porque o sou. 14Se 
Eu, que sou Mestre e Senhor, vos lavei os 
pés, também vós deveis lavar os pés uns 
aos outros. 15Dei-vos o exemplo, para que, 
assim como Eu fiz, vós façais também». 

Palavra da Salvação. 
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Comentário ao Evangelho: 
 

Desde sempre os leitores do evan-
gelho segundo João ficaram tocados pelo 
facto de que nele não se faça referência à 
instituição da Eucaristia. Esta lacuna 
surpreende não só porque todos os outros 
evangelistas a narram, mas, sobretudo, 
porque João dedica, nada mais nada 
menos, do que cinco capítulos à Ultima 
Ceia (Jo cap.13 a cap.17) e reserva todo 
um capítulo (Jo 6) ao longo discurso de 
Jesus sobre o «Pão da vida». 

Não se pode pensar que seja por 
esquecimento. A omissão é propositada e 
não é difícil intuir a razão: João insere, no 
lugar da instituição da Eucaristia, a 
lavagem dos pés – um episódio que só ele 
refere – porque quer unir os dois factos de 
forma que apareçam, num certo sentido, 
intercambiáveis. A Eucaristia e a lavagem 
dos pés entrelaçam-se, estão ligados, só 
podem ser entendidos relacionando um 
com o outro. A lavagem dos pés escla-
rece, põe em evidência o que implica para 
o discípulo entrar em comunhão com o 
corpo e o sangue de Cristo na Eucaristia. 

O início da narração é solene: 

– Antes de mais fala-se do 
aproximar-se da Páscoa  

A Páscoa, é a festa solene com que 
Israel celebra a passagem de escravidão 
à liberdade. Agora Jesus inicia a sua 
Páscoa, a sua passagem deste mundo ao 
Pai. Irá atravessar corajosamente as 
águas profundas e escuras da paixão e da 
morte e traçará para todos o caminho 
para o reino da liberdade. 

– Depois a lembrança de que 
chegou a hora 

Desta hora misteriosa João já falou 
outras vezes no seu Evangelho. Em Caná 
Jesus disse à mãe: «Não chegou ainda a 
minha hora» (Jo 2, 4). Em Jerusalém 
ninguém tinha conseguido apanhá-lo 
«porque ainda não tinha chegado a sua 
hora» (Jo 7, 30; Jo 8, 20). Agora que está 
para iniciar a sua paixão, Jesus anuncia:  
«Chegou a hora em que o Filho do 
homem vai ser glorificado» (Jo 12, 23) e 
continua: «Neste momento o meu 
coração está perturbado. Mas que posso 
Eu fazer? Pedir ao Pai que me livre do 
que está para me acontecer nesta hora? 
Mas Eu vim ao mundo precisamente por 
causa desta hora!» (Jo 12, 27). 

– Chegou para Ele o momento  
de manifestar plenamente  
a grandeza do seu amor 

Jesus amou sempre imensamente os 
seus, mas agora apresenta-Se diante 
d'Ele a oportunidade de dar a prova 
máxima, o dom da vida. 

– Depois de uma referência à Ceia 
e a Judas, o traidor 

O relato retoma o tom solene: «Jesus 
sabia que o Pai Lhe tinha dado toda a 
autoridade. Sabia que tinha vindo de 
Deus e que voltaria em breve para Deus». 
Parece excessiva esta chamada de 
atenção à autoridade de Jesus, à sua 
origem divina, ao seu destino final. Tantas 
palavras para introduzir... uma simples 
lavagem dos pés? 

Sem dúvida, para quem não compre-
ende o significado chocante do gesto 
realizado por Jesus, o texto é redundante 
(excessivo). Mas para João é de uma 
dramaticidade excecional: Aquele que 
está para se abaixar ao nível do escravo 
é nada mais nada menos do que o 
Senhor, o Filho igual ao Pai. 

–   A lavagem dos pés 

     Antes e durante as refeições rituais, os 
Israelitas piedosos costumavam fazer 
lavagens com água. Ao chefe da mesa as 
mãos eram lavadas por um servo ou pelo 
mais novo dos convidados. 

Durante a Última Ceia acontece algo 
de inaudito (espantoso, inacreditável). Na 
mente do evangelista o facto ficou 
marcado de forma tão nítida e indelével 
(inextinguível, indestrutível) que ele 
recorda todos os particulares. 

Sob o olhar atónito dos discípulos, 
Jesus levanta-se da mesa, depõe as 
vestes, pega numa toalha, cinge-a à volta 
da cintura. Depois deita água na bacia e 
começa a lavar os pés dos discípulos e a 
enxugá-los com a toalha de que Se tinha 
cingido. 
     Tudo acontece em silêncio, ninguém 
tem a coragem de abrir a boca porque o 
gesto a que assistem é tão surpreendente 
que os deixa atónitos, desconcertados, 
confusos. Não podem acreditar nos seus 
olhos: Jesus tirou as vestes – como fazem 
os escravos – e não lava as mãos mas os 
pés, um gesto tão humilhante que um 
judeu, reduzido à escravidão, devia 
recusar-se a fazer para não desonrar o 
seu povo. Jesus fê-lo: Ele, que tinha vindo 
de Deus. 

Agora começamos a intuir a razão da 
importância que João dá a este episódio. 
Com ele, Jesus destruiu para sempre a 
ideia de Deus que os homens tinham 
criado: o Deus, grande soberano, sentado 
no trono à espera de prostração, de 
obséquios, de atos de submissão dos 
seus súbditos; o Deus patrão que dá 
ordens e exige obediência e respeito 
senão reage com represálias e punições; 

o Deus dominador que trata com rudeza, 
humilha, anula os homens que se põem 
contra Ele. 

Jesus torna presente um Deus com 
um rosto novo, um Deus que se põe de 
joelhos diante de uma sua criatura, que 
coloca o homem sobre um pedestal, e Ele 
– o Omnipotente – prostra-Se para o 
servir. 

Diante desta cena – que não pode 
não provocar vertigens – tornam-se 
ridículas, grotescas, patéticas as nossas 
competições para obter reverências, 
títulos honoríficos, reconhecimentos. 
Mostram-se mesquinhos os nossos 
conflitos para ter sucesso, aumentar o 
prestígio, afirmar a superioridade. 

–   A reação de Pedro 

     Pedro compreende que o Mestre 
inverteu os papéis e não aceita. Dá-se 
conta que assim se baralha a lógica e os 
critérios de juízo ditados pelo bom senso 
e aceites como normais por todos os 
homens. Não aceita, não pode admitir que 
os superiores, os mais dotados, aqueles 
que são alguém na vida devam pôr-se ao 
serviço dos últimos. Então reage – penso 
– em nome de todos. 
     Surpreendido, começa por fazer uma 
pergunta: «Senhor, Tu vais lavar-me os 
pés?», depois (rebelde) rebela-se: 
«Nunca hei-de consentir que me laves os 
pés!». É a recusa a aderir à proposta 
contida no gesto do Mestre. 

Jesus não se admira da sua 
incapacidade em compreender. Não é 
fácil assimilar a lógica do dom e do 
serviço gratuito e incondicionado. Deverá 
passar ainda algum tempo antes que 
Pedro consiga assimilar o modo de 
pensar do Mestre. 

A resposta categórica de Jesus põe 
em evidência a gravidade da posição de 
Pedro. Se não aceita gastar a vida no 
serviço humilde aos necessitados, não 
tem nada que ver com Ele. Este é o 
significado da expressão: «Não podes 
partilhar da minha vida». 

–  O avental 

      Concluído o diálogo com Pedro, o 
relato do evangelista retoma a descrição 
detalhada dos gestos de Jesus: «Reto-
mou as vestes e sentou-Se de novo...» 
Cada movimento é sublinhado cuida-
dosamente porque simbolicamente im-
portante. Depor as vestes – já o dissemos 
– indica a escolha de fazer-Se escravo de 
todos. Agora Jesus retoma as vestes e 
senta-Se. Ambos os gestos indicam a 
condição de pessoa livre (os escravos 
ficavam em pé, prontos a executar as 
ordens do patrão).   Depois de ter dado a  
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própria vida no serviço ao homem, Jesus 
entrou na condição gloriosa do céu. 

Note-se, porém, uma particularidade 
que pode passar inobservada: João não 
diz que Jesus tirou o avental antes de ter 
retomado as vestes. Esta peça de roupa 
ficou com Ele. 

Não se trata de um esquecimento do 
evangelista. O avental é o símbolo do 
serviço ao irmão, é o uniforme que o 
cristão nunca deve deixar, que deve 
trazer vestido vinte e quatro horas por dia. 
Em cada momento pode aparecer um 
irmão que precisa dele e ele deve estar 
sempre pronto a prestar-lhe o seu serviço. 
É por este avental, e não por outros 
uniformes, que se reconhecem os verda-
deiros discípulos de Cristo. 

Poucos versículos mais à frente, 
Jesus apresenta de novo, em forma de 
testamento, este ponto central de toda a 
sua proposta de vida: «Deixo-vos agora 
um mandamento novo: amem-se uns aos 
outros. Assim como Eu vos amei, é 
preciso que vocês se amem também uns 
aos outros. Se tiverem amor uns aos 
outros, toda a gente reconhecerá que 
vocês são meus discípulos» (Jo 13, 34-
35). 

–   A explicação do gesto 

«Tenham os mesmos sentimentos 
que havia em Cristo Jesus» – recomenda 
Paulo aos Filipenses (Fl 2, 5). Discípulo é 
aquele que segue as pegadas do Mestre. 

Dei-vos o exemplo – diz Jesus – para 
que assim como Eu fiz, façais vós 
também. 

Ele «não veio para ser servido, mas 
para servir» (Mc 10, 45). Também os seus 
discípulos, pelo seu exemplo, são cha-
mados a tornarem-se servos de todos. 
      Nesta altura podemos ter uma ideia 
um pouco mais clara do que implica o 
gesto de aproximar-se do altar para 
«comungar do pão eucarístico». Significa 
aceitar conscientemente identificar-se 
com Aquele que, durante toda a sua vida, 
vestiu o «avental». Comer o seu Corpo e 
beber o seu Sangue significa identificar-         
-se com Ele, tornar-se uma única pessoa 
com Aquele que, durante toda a sua vida, 
se manteve – como diz Paulo na carta aos 
Filipenses – na condição de escravo (Fl 2, 
7). 
      Na segunda Leitura de hoje, Paulo 
recomendava que, antes de aproximar-se 
para receber a Eucaristia, cada um 
fizesse um severo exame de consciência. 
A pergunta, a única pergunta que se deve 
fazer e que resume todos os empenhos 
da vida cristã é a seguinte: vesti o 
«avental» ou então estou nu, como Pedro 
no lago de Tiberiades (Jo 21, 7), preciso 

de me revestir antes de ir ao encontro de 
Cristo? 

–  A alegria 

«O servo não é maior que o seu 
senhor, nem o enviado é maior que 
aquele que o enviou. Já sabem o que é 
preciso fazer. Felizes de vós se o 
puserem em prática». 
      O trecho que a liturgia hoje nos 
propõe não inclui estes dois versículos. 
Temos pena, porém, de perder as 
palavras com que Jesus conclui a 
explicação do gesto que fez, portanto, 
retomamo-as. 

Despir-se, tornar-se escravo, pôr o 
avental, servir. É um caminho que parece 
ter como meta final a dor, as tribulações, 
os sofrimentos, as humilhações... E uma 
certa espiritualidade do passado, de 
facto, apresentou a adesão a Cristo como 
uma procura do sofrimento, e a dor como 
um meio para agradar a Deus. Assim 
surgiu um cristianismo onde não se 
respirava alegria, mas ânsia, angústia, 
medo. 

O Evangelho é uma bela notícia, é a 
proposta de um caminho que leva à bem-   
-aventurança. 

Em tudo aquilo que faz, o homem 
procura a alegria, a felicidade. O que é 
difícil para ele é descobrir o caminho para 
a alcançar e, muitas vezes, engana-se na 
estrada, aponta para metas erradas e 
encontra-se depois desiludido, amargu-
rado, desanimado. É este o pecado: a 
procura de uma felicidade ilusória. 

Contra toda a lógica humana, Jesus 
garante àqueles que confiam na sua 
proposta: «Sereis felizes!» 

Esta é a surpresa: o dom de si é o 
único caminho que leva à alegria. É esta 
a primeira das duas bem-aventuranças 
que se encontram no evangelho de João. 
A segunda será dirigida a Tomé: «Felizes 
os que acreditarem sem terem visto» (Jo 
20, 29). 

Duas bem-aventuranças: uma para 
quem tem fé, outra para quem tem 
caridade. 

 
 

 

Oração Universal 
 
 
1 – Pelas Igrejas fundadas pelos Apóstolos  

e pelas comunidades locais que lhe     
      sucederam,  
para que celebrem santamente a    
      Eucaristia,  
oremos, irmãos. 

 
2 – Pelo Papa, pelos bispos, presbíteros      

      e diáconos,  
escolhidos para o sacerdócio e o   
      ministério,  

para que lavem os pés aos seus irmãos,  
      oremos, irmãos. 
 

3 –  Pelos acólitos, leitores e catequistas  
e por todos os que adoram Jesus Cristo,  
para que O imitem nas palavras e nas   
      obras,  
oremos, irmãos. 

 
4 –  Por todos aqueles que vivem sem amor, 

abandonados, esquecidos e rejeitados,  
       para que encontrem o carinho que lhes        
            falta,  
       oremos, irmãos. 
 
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, irmãos. 
 
 
 

ANTÍFONA DA COMUNHÃO 
  

Isto é o meu Corpo, entregue por vós; 
este é o cálice da nova aliança no meu 
Sangue, diz o Senhor.  

Fazei isto em memória de Mim. 
 

 

 

Eucaristia, presença 

da misericórdia 
  

O mistério da Encarnação ansiava 
que Jesus ficasse connosco até ao fim 
dos tempos na Eucaristia. Por este 
milagre, o maior do Seu amor, Jesus 
permanece entre nós sob a forma de pão 
e vinho, não apenas para nosso alimento 
espiritual, mas também para que Lhe 
façamos companhia. 

Na Eucaristia, Cristo está totalmente 
presente, tal e como está no céu. A 
Eucaristia, explica o Papa Leão XIII, 
contém “numa variedade de milagres, 
todas as realidades sobrenaturais” 
(Encíclica Mirae Caritatis). 

A Eucaristia é o essencial da devoção 
à Divina Misericórdia e muitos dos 
elementos desta devoção são euca-
rísticos na sua essência (particularmente 
a imagem, o terço à Divina Misericórdia e 
a Festa da Misericórdia). A imagem, com 
os seus raios vermelhos e brancos, 
apresenta Jesus Eucarístico, cujo 
Coração foi trespassado e que agora 
derrama sangue e água como fonte de 
misericórdia para nós. É a imagem da 
oferta expiatória de misericórdia que nos 
foi dado por Deus e tornado presente em 
cada Missa 
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Santa Faustina 

e a Eucaristia 
 

Por várias vezes no seu Diário, Santa 
Faustina escreve ter visto os raios 
proceder não da imagem mas da Santa 
Hóstia. E uma vez, enquanto o sacerdote 
expunha o Santíssimo Sacramento, viu 
que os raios da imagem trespassaram a 
Hóstia e daí se difundiam até cobrir o 
mundo inteiro (cf. Diário, 441). Assim 
deveríamos ver, com olhos de fé, em cada 
Hóstia, o Salvador Misericordioso derra-
mando-se como uma fonte de 
misericórdia para nós. 

Este conceito da Eucaristia como 
fonte de graça e misericórdia, encontra-se 
não apenas no Diário de Santa Faustina, 
mas também, obviamente, na doutrina da 
Igreja. A Igreja ensina claramente que 
todos os sacramentos estão dirigidos 
para a Eucaristia e dela retiram a sua 
força. Por exemplo, na Constituição sobre 
a Sagrada Liturgia, lemos: “Da Liturgia, 
pois, em especial da Eucaristia, corre 
sobre nós, como de sua fonte, a graça, e 
por meio dela conseguem os homens com 
total eficácia a santificação em Cristo e a 
glorificação de Deus, a que se ordenam, 
como a seu fim, todas as outras obras da 
Igreja” (SC 10). 

 
 

 

Eucaristia e milagres 
(por Santa Faustina) 
 

Não nos surpreende, então, que 
Santa Faustina tivesse tanta devoção à 
Eucaristia. No seu Diário escreveu sobre 
a Eucaristia de forma muito intensa: 

– Um grande mistério acontece 
durante a Santa Missa... Um dia sabe-
remos o que Deus fez por nós em cada 
Missa e o dom que nela nos prepara. Só 
o seu amor divino pode permitir que nos 
seja dado tal oferta... Uma fonte de vida 
que brota com tanta doçura e força... 
(Diário, 914). 

–  Todo o bem que há em mim devo-        
-o à Sagrada Comunhão (Diário, 1392). 
Aqui está o segredo da minha santidade 
(Diário, 1489). Uma só coisa me sustém e 
isso é a Sagrada Comunhão. 

–  Da Eucaristia retiro força, nela está 
a minha fortaleza. Temo a vida se algum 
dia não vier a receber a Sagrada 
Comunhão... Jesus escondido na Hóstia 
é tudo para mim... Não saberia como 
glorificar a Deus se não tivesse a 
Eucaristia em meu coração (Diário, 1037). 

– Oh, Hóstia viva, minha única 
fortaleza, fonte de amor e de misericórdia, 

abraça o mundo inteiro, fortifica as almas 
débeis. Oh, bendito seja o instante e o 
momento em que Jesus nos deixou o Seu 
misericordiosíssimo Coração (Diário, 223) 

“Na Misericórdia de Deus o mundo 
encontrará a paz, e o homem, a felici-
dade. 

Sede testemunhas da Misericórdia!” 

                            (San Juan Pablo II) 
 

 

 

Sabias que... 

Lava-pés 

O lava-pés era um sinal de hospitali-
dade muito antigo. Já era praticado na era 
dos patriarcas.  

Depois do beijo e saudação da paz, o 
anfitrião ordenava a um servente que 
providenciasse o necessário para lavar os 
pés à visita ou visitas acabadas de 
chegar. 

Costumava-se utilizar uma bacia de 
cobre ou de cerâmica. O servo desatava 
as sandálias, vertia água, friccionava com 
as mãos os pés e logo os secava com 
uma toalha. 

O lava-pés era um gesto habitual. Não 
podemos esquecer as viagens, por vezes 
longas, pelos caminhos poeirentos 
daquela região. O que não era habitual 
era que fosse o anfitrião ou o mestre a 
realizar esse serviço.  

Jesus assumiu a tarefa de um 
escravo. 

 
 

 

Oração 
 

Senhor, não me deixes cair no 
orgulho se venço, se triunfo, nem no 
desespero se perco, se fracasso. 

Mostra-me que perdoar é sinal de 
grandeza. 

Ensina-me a servir a todos sem 
esperar nada em recompensa. 

Se eu ofender alguém, dá-me força 
para pedir desculpa. 

E se alguém me ofender, dá-me força 
para perdoar. 

Senhor, eu não me esqueço de Ti, 
nunca Te esqueças de mim. 

 
 

Eucaristia e serviço 
 

O Evangelho de São João menciona 
como Jesus lava os pés aos seus 
discípulos, mas silencia a instituição da 
Eucaristia. O motivo é o seguinte: quando 
João escreve o seu Evangelho já estava 
em circulação o evangelho de Lucas, 
Mateus e Marcos… Os três apresentam 

as palavras que Jesus pronunciou sobre 
o pão e o vinho. Porque não as descreve 
João?  As comunidades cristãs da época 
já celebravam a Eucaristia (fração do pão) 
com uma certa normalidade, mas 
necessitam recordar que a celebração da 
Eucaristia deve ir acompanhada de uma 
atitude de humildade e de serviço 
solidário. Lavar os pés era um serviço 
prestado pelos escravos. O facto de que 
«tirou o manto e tomou uma toalha que 
pôs à cintura» deve ter surpreendido os 
discípulos. Pedro resistiu. Tinha em 
mente o esquema hierárquico da sua 
cultura e estranhava a humildade do 
Mestre. Por esta razão Jesus convida-o a 
mudar de mentalidade e a começar a 
viver os valores do Reino. 

Na comunidade dos cristãos a atitude 
fundamental é a do serviço, o amor e a 
solidariedade. 

 

ESCALA  DE  LEITORES 

18-04-2019  –   Ceia do Senhor  

 
C A R V A L H O S A 

 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

Respons. - - -  A nomear 

1.ª Leitura - - -  na 

2.ª Leitura - - - reunião 

Oraç Univ. - - -  de Leitores 
 

E I R Í Z 

 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

1.ª Leitura - - - A nomear 

2.ª Leitura - - - na reunião 

Oraç Univ - - - de Leitores 
 

S A N F I N S 

 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

1.ª Leitura - - -  Aurora 

2.ª Leitura - - -  Aurora 

Oraç Univ. - - - Aurora 

(Leitora Suplente) Conceição 
 

F I G U E I R Ó 

 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

1.ª Leitura - - -  A nomear 

2.ª Leitura - - -  na reunião 

Oraç. Fiéis - - -  de Leitores 

 
_________________________________________  

N.º 557 – 18-04-2019 – Ceia do Senhor  
–  Pág. 7 –   e última. 


