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   JORNAL DO LEITOR 

Judas, o Cireneu e Eu 

(20) 

O ENCONTRO COM A MÃE 

«Uma espada trespassará a tua alma» 

                                          (Lc 2, 35) 

 

I 

Na sua solidão  

silenciosa  

à beira do caminho tenebroso  

para o Calvário,  

a Mãe ansiosa  

aguarda a passagem do Filho Redentor. 

 

No seu rosto atento, solidário,  

se inscreva a dor maior;  

a dor que, de tão grande, é indizível, 

que apenas Deus pode contemplar:  

só aos seus olhos é toda visível. 

 
(Maria Teresa M. Gonzalez) 

 
 

Santíssimo Corpo e 

Sangue de Cristo 

É muito bela esta festa do Corpo de 

Deus. É manifestação da fé do povo 

cristão na presença de Jesus entre nós, 

vivo na hóstia consagrada. 

É ocasião de Lhe manifestarmos a 

nossa gratidão e a nossa adoração. E 

também de O desagravarmos pelos 

nossos desleixos ao longo do ano. 

Olhemos para Jesus com os olhos 

da fé, peçamos-Lhe perdão pelas vezes 

que lhe virámos as costas e, então, sim, 

celebremos esta festa com muita 

alegria.  

 
 

Introdução 

Há um Pão para os nossos dias e 

um Alimento para a Vida Eterna. 

Quando entramos num edifício, 

damo-nos conta imediatamente da 

função a que é destinado. Uma sala de 

aula está mobilada de forma diferente 

de uma enfermaria, e uma discoteca de 

uma oficina. É fácil reconhecer uma 

igreja: os altares e o sacrário para guar-

dar a Eucaristia, as pinturas e as 

estátuas de santos, o batistério, os 

utensílios sagrados, todos estes 

elementos permitem identificar 

imediatamente o ambiente dedicado à 

oração, ao culto e às práticas 

devocionais. 

Mas nem sempre a estrutura arqui-

tetónica e a decoração excessiva de 

algumas das nossas igrejas dão a ideia 

do lugar onde a comunidade se reúne 

para ser nutrida pela dupla refeição da 

palavra e do pão. 

Porém, esta mensagem é imedia-

tamente entendida por quem entra nas 

capelas que se usam nas florestas 

africanas: cabanas vazias, construídas 

com lama e palha, troncos que servem 

como bancos, dispostos em círculo para 

favorecer a unidade da assembleia e 

fazer com que os participantes se olhem 

nos olhos e não estejam virados de 

costas uns para os outros; no centro é 

posto o altar: uma mesa, sem dúvida a 

melhor da aldeia mas simples e pobre, e 

sobre o altar uma estante, com o 

lecionário aberto nas leituras do dia. 

Mais nada. 

Assim são representados, de forma 

inequívoca, os dois pães, ou, se preferir-   

-mos, o único pão em duas formas, ou a 

dupla mesa. 

São estes os sinais: o altar da 

Eucaristia, o lecionário da Palavra. 

O Concílio Vaticano II assim o 

recorda: «A Igreja venerou sempre as 

divinas Escrituras como venera o 

próprio Corpo do Senhor, não deixando 

jamais, sobretudo na Sagrada Liturgia, 

de tomar e distribuir aos fiéis o pão da 

vida, quer da mesa da Palavra de Deus 

quer da do Corpo de Cristo» (DV 21). 

– O pão material conserva-nos em 

vida mais um dia, mas a palavra de 

Deus dá a vida eterna. 

 
 

Antífona de Entrada 

O Senhor alimentou o seu povo com 

a flor da farinha e saciou-o com o mel 

do rochedo. 

 
 

Primeira Leitura 
(Dt 8, 2-3.14b-16a) 

 

Monição: 

  
Moisés lembrava ao povo de Israel a 

caminhada pelo deserto até à Terra 

prometida e o maná com que Deus os 

alimentou nessa caminhada. Ele era uma 

figura do pão do Céu que Jesus iria dar. 
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LEITURA: 

 

 

Leitura do Livro do Deuteronómio 

 

Moisés falou ao povo, dizendo:  
2«Recorda-te de todo o caminho 

que o Senhor teu Deus te fez 

percorrer durante quarenta anos 

no deserto, para te atribular e pôr 

à prova, a fim de conhecer o 

íntimo do teu coração e verificar 

se guardarias ou não os seus 

mandamentos. 3Atribulou-te e fez-  

te passar fome, mas deu-te a 

comer o maná que não conhecias 

nem teus pais haviam conhecido, 

para te fazer compreender que o 

homem não vive só de pão, mas 

de toda a palavra que sai da boca 

do Senhor. 14bNão te esqueças do 

Senhor teu Deus, que te fez sair 

da terra do Egipto, da casa de 

escravidão, 15e te conduziu atra-

vés do imenso e temível deserto, 

entre serpentes venenosas e 

escorpiões, terreno árido e sem 

águas. Foi Ele quem, da rocha 

dura, fez nascer água para ti 16ae, 

no deserto, te deu a comer o 

maná, que teus pais não tinham 

conhecido». 
 

Palavra do Senhor 
 

  

 
RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 
 

 

Leitor: o texto tem apenas quatro 

longas frases. Daí que te recomendamos 

faças exercícios de respiração, imediata-

mente antes de subir ao ambão. 

O texto pede uma leitura profunda, feita 

devagar, calma. 

Exercita as palavras: percorrer / 

atribular / guardarias / atribulou-te / Egipto 

(o “p” é mudo, não se lê) / escorpiões / e 

outras. 
 

 
COMENTÁRIO À 1.ª LEITURA: 
 

O Deuteronómio apresenta-se como 

uma recolha de discursos pronunciados 

por Moisés no monte Nebo, antes de 

morrer; na realidade, foi escrito muitos 

séculos depois, nos anos que antece-

deram o fim da monarquia e a 

destruição de Jerusalém. É uma re-

flexão sobre os acontecimentos do 

êxodo, com a finalidade de iluminar a 

situação dramática que Israel vive: está 

rodeado de inimigos e próximo da ruína. 

Que fazer num momento tão difícil? 

Como se fosse um refrão, no livro do 

Deuteronómio é dirigido ao povo um 

convite emocionado: recorda, não te 

esqueças. Olha o teu passado, toma em 

consideração aquilo que Deus fez, 

lembra-te dos prodígios que Ele realizou 

em teu favor; permaneçam sempre na 

tua memória as suas obras de salvação. 

«Lembra-te que foste escravo na terra 

do Egipto, donde o Senhor, teu Deus, te 

tirou com mão forte e braço estendido» 

(Dt 5, 15); «recorda-te dos dias antigos, 

medita nos anos de outrora. Pergunta 

ao teu pai e ele te contará, aos teus 

anciãos e eles te dirão» (Dt 32, 7). 

Esta recomendação é repetida com 

insistência também na Leitura de hoje. A 

lembrança das graves dificuldades 

passadas no deserto e das intervenções 

providenciais de Deus serve para 

infundir confiança e esperança no 

momento presente.  

A descrição das dificuldades é parti-

cularmente viva: o deserto que se 

estendia perante os israelitas era 

«imenso e terrível, com serpentes 

venenosas e escorpiões, terreno árido e 

sem águas» (v. 15). Se pudessem 

contar apenas com as suas próprias 

forças, com as suas capacidades, 

teriam certamente perecido. De onde 

chegou, então, a salvação? 

A Leitura dá a resposta: do «que sai 

da boca do Senhor» (v. 3). A expressão, 

que para nós pode ser algo enigmática, 

era muito conhecida no Egipto, onde 

indicava o poder da Palavra de Deus de 

criar alimentos completamente novos. 

O pão era conhecido, mas o maná 

era um alimento misterioso, desconhe-

cido e inesperado, tinha aparecido 

misteriosamente no deserto, e por isso 

os israelitas o consideraram um dom 

«saído da boca do Senhor». 

Com este alimento surpreendente, 

Ele queria atribular e pôr à prova o seu 

povo (v. 2-3). 

De acordo com a promessa feita, 

Israel instalara-se num país fértil, «terra 

de torrentes de água, de fontes e de 

nascentes profundas, que jorram por 

vales e montes; terra de trigo, cevada, 

uvas, figos, romãs; terra de azeite e 

mel» (Dt 8, 7-8); mas em vez   de   estar   

reconhecido e bendizer o Senhor, tinha-   

-o esquecido. Depois de ter construído 

«boas casas para nelas habitar», depois 

de ter visto «aumentar o gado miúdo e 

graúdo, acumular a prata e o ouro e 

multiplicar tudo» enchera-se de orgulho 

e desprezara o seu Deus (Dt 8, 13-14). 

O progresso, a prosperidade, as 

casas bonitas e acolhedoras, a vida 

agradável, recebem neste texto o juízo 

positivo, mas é denunciado o perigo de 

que a riqueza e o bem-estar, em vez de 

conduzirem a Deus, provoquem o seu 

esquecimento.  

Ontem como hoje, no passado e no 

presente, esta Leitura mostra-nos tal e 

qual somos hoje. E ainda nem sequer 

imaginamos quais possam ser as 

consequências desta pandemia Codiv-      

-19 que da noite para o dia paralisou o 

mundo e mostra-nos como as nossas 

seguranças são tão frágeis. 

Então, esta é também a razão do 

convite a recordar, a lembrar a 

experiência do deserto. Lá, o Senhor 

educou o seu povo para a simplicidade, 

para o que é essencial; levou-o a 

compreender quais são as suas próprias 

necessidades elementares e quais são 

as que resultam da cobiça, da ganância, 

da sede de possuir. As necessidades 

induzidas, o supérfluo, a indolência, a 

boa vida, afastam de Deus. Ontem 

como hoje. 

«Estas coisas – afirma Paulo – 

foram escritas para nos servir de aviso» 

(1 Cor 10, 11). Por isso, este convite a 

recordar, a não esquecer, é dirigido 

também a nós. Os quarenta anos 

passados pelo povo de Israel no deserto 

representam, segundo o simbolismo 

bíblico, uma geração, ou seja, toda a 

nossa vida. 

Durante o nosso «êxodo» em 

direção à «nossa habitação no Céu» (2 

Cor 5, 1), o Senhor oferece-nos também 

a nós um alimento completamente novo, 

diferente dos que o homem sempre co-

nheceu e provou, um alimento «que sai 

da boca do Senhor», vindo do Céu, 

como o maná: a sua Palavra que se 

torna pão. 

 
 

 

Salmo Responsorial 
Sl 147, 12-13.14-15.19-20 

 

 

MONIÇÃO: 

 
O salmo é um convite a louvar o Senhor 

pelos muitos benefícios concedidos ao Seu 

povo. 
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REFRÃO: 

 

JERUSALÉM, LOUVA O TEU SENHOR 

  

OU:  ALELUIA. 

  

Glorifica, Jerusalém, o Senhor, 

louva, Sião, o teu Deus. 

Ele reforçou as tuas portas 

e abençoou os teus filhos. 

 

Estabeleceu a paz nas tuas fronteiras 

e saciou-te com a flor da farinha. 

Envia à terra a sua palavra, 

corre veloz a sua mensagem. 

 

Revelou a sua palavra a Jacob, 

suas leis e preceitos a Israel. 

Não fez assim com nenhum outro povo, 

a nenhum outro manifestou os seus 

juízos. 

 
 

Segunda Leitura 
(1 Co 10, 16-17) 

 

 MONIÇÃO:  

 

São Paulo recorda aos cristãos de 

Corinto a maravilha da Eucaristia que nos 

une a Cristo e nos deve unir uns aos outros. 

  

LEITURA: 

 

 

Leitura da Primeira Epístola do 

apóstolo São Paulo aos Coríntios 

 

Irmãos: 16Não é o cálice de 

bênção que abençoamos a 

comunhão com o Sangue de 

Cristo? Não é o pão que partimos 

a comunhão com o Corpo de 

Cristo? 17Visto que há um só pão, 

nós, embora sejamos muitos, 

formamos um só corpo, porque 

participamos do único pão. 
 

Palavra do Senhor. 
 

 

(Segue-se, mais à frente, a Sequência, 
cuja leitura é facultativa). 

~ ~ ~ ~ ~ ~  

JORNAL DO LEITOR 

Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo 

 – Quinta-feira, dia 11 de junho 

 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 
 
 

 

Presta atenção: já se ouviu um Leitor 
“blasfemar” ao proclamar esta Leitura. Ele 
disse, alto e bom som, que “não é o cálice 
de bênção que abençoamos, a comunhão 
com o Sangue de Cristo” E disse mais: “não 
é o pão que partimos, a comunhão com o 
Corpo de Cristo”. E sabes por que 
“blasfemou”? Porque não fez as duas 
interrogações da Leitura. Fez uma afirmação 
“não é o cálice…” e “não é o pão…”. 

Leitor, percebes agora o perigo que 
pode ser, não respeitar a pontuação? Nesta 
leitura, não cometas o mesmo erro. 

Faz as cesuras (2 tempos = 2 segundos) 
no fim de cada interrogação. 

 

 

COMENTÁRIO À 2.ª LEITURA: 

 

É difícil que nas comunidades cristãs 

reinem sempre o pleno acordo e a 

perfeita sintonia. É inevitável que, 

mesmo na unidade da fé, haja 

diversidade de pontos de vista, 

sobretudo quando se trata de dar 

interpretações teológicas e fazer 

escolhas morais. Acontecia assim 

também em Corinto, onde o problema 

das carnes imoladas aos ídolos era 

muito debatido. 

A comunidade era composta por 

pagãos convertidos, cujos familiares e 

amigos continuavam a oferecer 

sacrifícios aos ídolos. Punham-se a 

questão se, para não serem conside-

rados associais e não serem 

marginalizados, podiam participar 

nestas cerimónias. Discutia-se sobre se 

era lícito comprar no mercado a carne 

dos sacrifícios imolados aos deuses. 

Em Corinto não era apenas uma 

questão de diferença de opiniões, mas 

ofendiam-se uns aos outros, exco-

mungavam-se, amaldiçoavam-se. A 

situação tinha-se tornado tão 

incandescente que levou Paulo a 

intervir. Como convencer os corintos a 

manterem a unidade e a respeitarem-se, 

mesmo na diversidade de opiniões? 

O Apóstolo recorre ao argumento 

mais forte de que dispõe: a celebração 

da Eucaristia. É deste único pão, 

partilhado pelos irmãos, que nasce a 

exigência de unidade numa comu-

nidade: «Visto que há um só pão, nós, 

embora sejamos muitos, formamos um 

só corpo, porque participamos do único 

pão»  (v. 17). 

A Eucaristia não é um pão que 

possa ser comido estando sós, é pão 

que é partido e partilhado com os 

irmãos da comunidade, e isto pressupõe 

que todos se empenhem em ser «um só 

coração e uma só alma» (Act 4, 32). 

Note-se bem: é o pão dividido que 

cria a unidade. Ao mesmo tempo que 

une os irmãos num só corpo, é também 

sinal de distinção e convite ao respeito e 

à valorização da diversidade. 

Mais à frente, nesta mesma carta, 

Paulo irá convidar os coríntios a 

considerarem como sinal da benevo-

lência de Deus e dom do Espírito Santo 

a manifestação, na comunidade, de 

diferentes carismas, ministérios e 

serviços. A diversidade serve a utilidade 

comum e deve conduzir à unidade: 

«pois, como o corpo é um só e tem 

muitos membros, e todos os membros 

do corpo, apesar de serem muitos, 

constituem um só corpo, assim também 

Cristo» (1 Cor 12, 4-12). 

 
 

 

Sequência 
  

Esta sequência é facultativa e 

pode dizer-se na íntegra ou em 

forma mais breve, isto é, desde as 

palavras: “Eis o pão”. 

  

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. 
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Aos mortais dando comida, 

Dais também o pão da vida: 

Que a família assim nutrida 

Seja um dia reunida 

Aos convivas lá do Céu. 

 
 

Aclamação ao Evangelho 
(Jo 6, 51) 

 
MONIÇÃO: 

 

Depois da multiplicação dos pães Jesus 

anunciou o prodígio da Eucaristia. Vamos 

dizer-Lhe como São Pedro: Senhor, Tu tens 

palavras de vida eterna e nós acreditamos. 

  

REFRÃO:  ALELUIA, ALELUIA! 

  

Eu sou o pão vivo descido do Céu, diz o 

Senhor. 

Quem comer deste pão viverá 

eternamente. 

 
 

Evangelho (Jo 6, 51-58) 
 

EVANGELHO: 

 

 

Evangelho de Nosso Senhor 

Jesus Cristo segundo São João 
 

Naquele tempo, disse Jesus à 

multidão: 51«Eu sou o pão vivo 

descido do Céu. Quem comer 

deste pão viverá eternamente. E o 

pão que Eu hei de dar é a minha 

Carne pela vida do mundo». 52Os 

judeus discutiam entre si: «Como 

pode Ele dar-nos a sua Carne a 

comer?». 53Jesus disse-lhes: «Em 

verdade, em verdade vos digo: Se 

não comerdes a Carne do Filho 

do homem e não beberdes o seu 

Sangue, não tereis a vida em 

vós. 54Quem come a minha Carne 

e bebe o meu Sangue tem a vida 

eterna; e Eu o ressuscitarei no 

último dia. 55A minha Carne é 

verdadeira comida e o meu 

Sangue é verdadeira bebida.  
56Quem come a minha Carne e 

bebe o meu Sangue permanece 

em mim, e Eu nele. 57Assim como 

o Pai, que vive, Me enviou, e Eu 

vivo pelo Pai, também aquele que 

Me come viverá por Mim. 58Este é 

o pão que desceu do Céu; não é 

como aquele que os vossos pais 

comeram, e morreram; quem 

comer deste pão viverá 

eternamente». 
 

Palavra da Salvação. 
 

 
 
COMENTÁRIO AO EVANGELHO: 
 

Este trecho constitui a parte 

conclusiva do chamado «Discurso do 

Pão da Vida», feito por Jesus na 

sinagoga de Cafarnaúm após a 

multiplicação dos pães e dos peixes. 

O prodígio suscitou grande 

admiração, que se transformou em 

entusiasmo irreprimível e numa perigosa 

exaltação coletiva: as pessoas, tendo 

visto o sinal, resolveram apanhá-lo para 

o fazerem rei (Jo 6, 14-15). 

Mas por que motivo estas multidões, 

surpresas e admiradas, procuram 

Jesus? Seria natural responder que 

entenderam que nele age o poder de 

Deus, e, portanto, acreditam nele. Mas 

não. Na realidade, são vítimas de um 

perigoso equívoco, move-as uma fé 

imatura: interessam-se por Jesus 

apenas porque o consideram capaz de 

satisfazer, com os milagres, as suas 

necessidades materiais. 

Ora, a fé madura é outra coisa: é a 

que entende que Jesus não faz 

prodígios para causar admiração, mas 

para levar a uma realidade mais 

profunda. Na cura do cego de nascença, 

o verdadeiro crente intui que Jesus se 

apresenta como a luz do mundo; na 

água transformada em vinho descobre o 

dom do Espírito, fonte de alegria; na 

reanimação de Lázaro compreende que 

Jesus é o Senhor da vida; no pão 

distribuído às pessoas esfomeadas 

descobre Jesus, o alimento que sacia. 

Mas em Cafarnaum a multidão não 

entende, fica-se pelo aspeto exterior, 

mais superficial, do acontecimento. 

Precisa de ser ajudada a passar da 

procura de um «alimento que 

desaparece» à do alimento que 

«perdura e dá a vida eterna» (Jo 6, 27). 

É uma tarefa difícil, mas Jesus tenta 

fazê-la. 

Inicia apresentando-se como o Pão 

da vida descido do Céu (Jo 6, 33-35). 

Declara que quem o ouve, quem 

assimila a sua mensagem, o seu 

Evangelho, nutre-se das palavras de 

vida. Quem, pelo contrário, se alimenta 

doutras palavras – mesmo se agradá-

veis e cativantes – ingere venenos de 

morte. 

A sua afirmação é inaudita. Para os 

Judeus, o pão descido do Céu é o maná 

(SI 78, 24) e o alimento que nutre é a 

palavra de Deus (Is 55, 1-3). Como 

pode «o filho de José» atribuir-se tais 

prerrogativas? Quem pensa que é? (Jo 

6, 42). Também a samaritana tinha 

reagido de forma semelhante: 

«Porventura és mais do que o nosso 

patriarca Jacob?» (Jo 4, 12). 

Em vez de minimizar a sua 

pretensão, Jesus faz uma declaração 

ainda mais surpreendente. O pão não é 

apenas a sua doutrina, mas a sua 

própria carne: «O pão que Eu hei de dar 

é a minha carne que Eu darei pela vida 

do mundo.» São as palavras com que 

inicia o trecho de hoje (v. 51). 

Para não nos equivocarmos quanto 

ao significado (para não sermos levados 

a pensar num ato canibalesco), 

devemos considerar que, quando na 

Bíblia se afirma que «o homem é carne» 

(Gn 6, 3), não se trata de uma 

referência ao facto de ser revestido de 

músculos, mas que é frágil, fraco, 

precário, sujeito à morte. Por exemplo, 

perante as misérias morais dos 

Israelitas, Deus – declara o salmista 

com um antropomorfismo audaz – 

acalma a sua ira e contém o seu furor 

porque «se lembrou que eles eram 

humanos, um sopro que passa e não 

volta mais» (SI 78, 39). Quando, no 

prólogo do seu Evangelho, João diz que 

«o Verbo fez-se homem (o mesmo seria 

dizer carne)» (Jo 1,14) refere-se ao 

abaixamento do Filho de Deus, à sua 

descida ao nível ínfimo, sublinha a sua 

aceitação dos aspetos mais caducos da 

condição humana. 

Portanto, comer este Deus feito 

carne, significa reconhecer que a revela-

ção de Deus chega ao mundo através 

do «filho do carpinteiro» e acolher esta 

sabedoria vinda do Céu. 

Todavia, mesmo depois desta 

explicação, permanece o aspeto 

escandaloso da proposta de Jesus. 

Como é possível «comer a sua 

pessoa»? A reação escandalizada dos 

ouvintes é compreensível e justificada: 

«Como pode Ele dar-nos a sua carne a 

comer?» (v. 52). Entendem que Ele não 

se refere apenas à assimilação 

espiritual da revelação de Deus, mas 

também a um «comer» real. Que 

pretende Ele dizer? 

Jesus não se preocupa com o 

embaraço deles e volta a afirmar o que  
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dissera, acrescentando um aspeto ainda 

mais provocador: é necessário beber 

também o seu sangue (v. 52-56). Muitos 

textos bíblicos proíbem severamente 

esta prática «porque o sangue é a vida 

do corpo» (Lv 17, 10-11) e a vida não 

pertence ao homem, mas a Deus. Trata-     

-se, portanto, de assimilar a sua vida. 

É então aqui que se insere o 

discurso da Eucaristia. 

Antes de explicar o significado que, 

no seu discurso, Jesus atribui a este 

sacramento, «fonte e ápice de toda a 

vida cristã», gostaria de dizer uma 

palavra acerca de algumas 

interpretações redutoras e até mesmo 

desviantes, derivadas de um certo tipo 

de catequese devocionista e intimista, 

sem fundamento bíblico. Refiro-me 

àquela espiritualidade eucarística que 

falava do «divino prisioneiro», que 

exortava a ir à igreja para «fazer 

companhia, para consolar Jesus». A 

finalidade da Eucaristia não é a de 

capturar Jesus para tê-lo mais próximo, 

para ter maiores possibilidades de o 

convencer a conceder graças, aprovei-

tando o facto de «ter vindo visitar-nos», 

«ter vindo ao nosso coração». A 

Eucaristia foi instituída como alimento 

para comer, e mesmo quando é exposta 

para adoração (e é preferível que seja 

na píxide onde foi consagrada do que 

no ostensório) é para ser usada como 

alimento. Só assim mantém o seu 

autêntico significado. 

Ora, partindo da constatação de que, 

para atingir a união de vida com Cristo, 

é suficiente a fé na sua Palavra, é justo 

que nos perguntemos: porque é 

necessário receber também o 

sacramento? Por que motivo Jesus 

acrescentou este pedido tão difícil de 

entender: comer a sua carne e beber o 

seu sangue nos sinais do pão e do 

vinho? 

Sabemos que, por falta de 

presbíteros, ao domingo, muitas co-

munidades cristãs não se reúnem ao 

redor da mesa do pão eucarístico, mas 

sim à volta da palavra de Deus, e temos 

a certeza de que, com este único 

alimento que têm disponível, recebem a 

abundância da vida. 

É significativo que, no versículo 54, 

Jesus diga que «quem come a minha 

carne e bebe o meu sangue tem a vida 

eterna», da mesma forma que, no 

versículo 47, afirma que o mesmo 

resultado é alcançado por quem 

acredita na sua palavra. Então para quê 

a Eucaristia? 

Antes de mais é preciso sublinhar 

que este sacramento – que torna 

realmente presente o Ressuscitado – 

não substitui a fé na palavra de Cristo. Ir 

receber a comunhão não é cumprir um 

rito mágico, e a hóstia não é uma 

espécie de pílula que age automatica-

mente e cura o doente, mesmo se este 

está a dormir ou desmaiado. 

Não é suficiente fazer muitas comu-

nhões para receber a graça do Senhor. 

Jesus não disse para fazer muitas 

comunhões, mas para «comer a sua 

carne e beber o seu sangue». 

É por este motivo que, antes de 

receber o pão eucarístico, é necessário 

escutar e meditar um trecho evangélico. 

A leitura da palavra de Deus é a 

premissa imprescindível. Ou seja, 

primeiro o Pão da Palavra, depois o Pão 

Eucarístico. 

Quando se assina um contrato, 

quando se estipula uma aliança, é bom 

conhecer antes e avaliar atentamente 

todas as cláusulas.  Quem aceita tomar-   

-se uma só pessoa com Cristo no 

sacramento, deve estar consciente da 

proposta que lhe é feita e tomar a 

decisão de a acolher. É este o sentido 

do pedido de Paulo: «Examine-se cada 

um a si próprio e só então coma deste 

pão e beba deste vinho», para que não 

coma e beba a sua própria condenação 

(1 Cor 11, 28-29). 

O gesto de estender a mão para 

receber o pão consagrado é o sinal da 

disposição interior a acolher Cristo, e a 

fazer com que os seus pensamentos se 

tornem os nossos pensamentos, as 

suas palavras as nossas palavras, as 

suas escolhas as nossas escolhas. No 

sinal da Eucaristia, a sua pessoa é 

assimilada, como acontece com o pão. 

A mudança, a metamorfose, 

acontecerá muito lentamente, o 

processo será marcado por sucessos e 

fracassos, mas a escuta humilde da 

Palavra e a comunhão com o corpo de 

Cristo farão o milagre. Um dia, o 

discípulo alegrar-se-á pela transfor-

mação que o Espírito – que atua no 

sacramento – realizou nele, e exclamará 

como Paulo: agora «já não sou eu que 

vivo, mas é Cristo que vive em mim» (Gl 

2, 20). 

 
 

 

«Eu sou o pão vivo descido do 
Céu. Quem comer deste pão 

viverá eternamente. 

(Jo 6, 51) 

Oração Universal 

 
 

1  

Pelas Igrejas de todo o mundo, 

que celebram o mistério da Eucaristia 

em memória de Jesus como Ele 

mandou fazer, 

oremos, irmãos. 

 

2 

Pelos bispos, presbíteros e diáconos da 

Igreja, 

que distribuem aos fiéis o pão do Céu, 

e pelos cristãos que o recebem e dele 

vivem, 

oremos, irmãos. 

 

3 

Pelos povos que não têm os bens de 

que precisam, 

pelas organizações que socorrem os 

mais pobres 

e pelos responsáveis pela economia 

mundial, 

oremos, irmãos. 

 

4  

Por aqueles a quem Deus concede 

a graça de compreenderem 

que o homem não vive só de pão, 

mas de toda a Palavra que sai da sua 

boca, 

oremos, irmãos. 

 

5  

Pelos fiéis que se alimentam do pão da 

vida, 

pelas crianças que o recebem pela 

primeira vez 

e pelos agonizantes que o comungam 

como Viático, 

oremos irmãos. 

 

 
 

Antífona da Comunhão 

Quem come a minha Carne e bebe o 

meu Sangue permanece em Mim e Eu 

nele, diz o Senhor. 
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Eu sou o Pão vivo 

São João conta no seu Evangelho o 

milagre que Jesus fez para matar a 

fome à multidão que O seguia. As 

pessoas ficaram entusiasmadas e 

queriam fazê-Lo rei. Mas Ele não fez 

aquele prodígio para receber 

aclamações humanas. Foi para acudir 

às necessidades daquelas pessoas que 

O seguiam e até se esqueciam da 

comida. E também para prepará-las 

para o sermão da Eucaristia. 
Ali em Cafarnaum Jesus anuncia-       

-lhes que tem um pão melhor para lhes 

dar, um pão descido do Céu, um pão 

que dá a vida eterna. Ele mesmo é esse 

pão. “Quem come a Minha carne e bebe 

o Meu sangue tem a vida eterna. A 

Minha carne é verdadeira comida e o 

Meu sangue é verdadeira bebida “ 

O Senhor quis deixar bem claro que 

estava a falar a sério e não se tratava 

de linguagem figurada. 

Na última Ceia iria realizar essa 

maravilha e dar aos Apóstolos o poder e 

o mandato de celebrar a Eucaristia até 

ao fim dos tempos. “Tomai e comei – 

diz-lhes Jesus, tomando o pão – isto é o 

Meu Corpo. Tomai e bebei, este é o 

cálice do Meu Sangue “, tendo nas 

mãos o copo com o vinho. 

Jesus podia fazê-lo porque é Deus. 

Ele quis ficar connosco até ao fim dos 

tempos, quis ser para nós a fonte da 

vida nesta caminhada que nos há de 

levar ao Céu. Por isso disse aos 

Apóstolos: “Fazei isto em memória de 

Mim “. 

O povo de Israel na peregrinação no 

deserto desde o Egipto até à terra 

prometida tinha comido um pão 

miraculosos, o maná que caía todos os 

dias como grãozinhos de orvalho e que 

os alimentou durante quarenta anos. 

Era uma figura da Eucaristia. Mas esta é 

mil vezes superior “Não é como aquele 

que os vossos pais comeram e 

morreram; quem comer deste pão viverá 

eternamente “ –  dizia Jesus. 

Jesus quis ficar connosco cá na terra 

ao longo dos tempos. Quis ser o pão 

que nos dá a vida eterna. 

 
 

Os judeus discutiam 

 Avivemos a nossa fé neste mistério 

que hoje celebramos.  Aquela gente há 

dois mil anos tinha visto o milagre de 

Jesus mas não queriam acreditar nas 

Suas palavras. ”Como pode Ele dar-nos 

a Sua carne a comer “? – diziam. Muitos 

foram-se embora e deixaram de andar 

com Ele. Mas Jesus não voltou atrás. 

Repetiu uma vez e outra as suas 

afirmações. E perguntou aos Apóstolos: 

- “Também quereis ir-vos embora”? São 

Pedro respondeu: – “Senhor a quem 

iremos? Só Tu tens palavras de vida 

eterna e nós acreditamos”. 

Digamos muitas vezes a Jesus: –  

Senhor eu creio mas aumenta a minha 

fé. Ou como o Anjo ensinou aos 

pastorinhos, rezando com eles diante da 

hóstia e do cálice suspensos no ar: Meu 

Deus eu creio, adoro, espero e amo-        

-vos. Peço-vos perdão para os que não 

creem, não adoram, não esperam e não 

vos amam. 

Os pastorinhos de Fátima são para 

nós exemplo de fé e de amor à 

Eucaristia, a “Jesus escondido”  como 

gostavam de Lhe chamar. Francisco e 

Jacinta receberam a primeira comunhão 

das mãos do Anjo de Portugal. O 

Francisco – depois das aparições – 

gostava de passar muitas horas na 

igreja de Fátima, que ficava perto da 

escola, a fazer companhia a Jesus, a 

consolar a Jesus (Memórias da Irmã 

Lúcia I, p138). 

A Jacinta, doente na cama, dizia à 

Lúcia que ia para a escola: – Olha diz a 

Jesus escondido que eu gosto muito 

d’Ele e que O amo muito. Outras vezes 

dizia: – Diz a Jesus que Lhe mando 

muitas saudades (Ibid., p.41). 

Temos de ter sabedoria de teólogos, 

conhecer bem a nossa fé e ter fé de 

meninos que não discutem o que Jesus 

diz, que se abandonam totalmente. 

Jesus torna-Se presente na hóstia 

consagrada no momento da consa-

gração. Servindo-Se das palavras do 

sacerdote Ele muda o pão no Seu 

Corpo e o vinho no Seu sangue. Ficam 

as aparências do pão e do vinho, como 

sinais para nós. Mas o pão deixou de 

ser pão e tornou-Se o Corpo de Jesus, o 

vinho deixou de ser vinho e tornou-se o 

sangue de Jesus. A substância do pão 

deixou de estar ali, ficaram apenas as 

aparências. A Igreja chama a essa 

transformação “transubstanciação”. 

Jesus pode fazer este milagre 

porque é Deus. Chamamos à festa 

deste dia festa do Corpo de Deus. 

Porque Jesus está ali como homem no 

Seu Corpo, Sangue Alma e na Sua 

Divindade tão perfeito e realmente como 

está no Céu 

Adoremo-Lo cheios de alegria, de 

humildade e gratidão. Peçamos aos 

anjos que estão junto do sacrário que 

nos ensinem a adorá-Lo como fez o 

Anjo em Fátima. 

“Jesus não é uma ideia, um 

sentimento, uma recordação – dizia São 

João Paulo II aos jovens – Jesus é uma 

“pessoa” viva, sempre e presente entre 

nós. Amai a Jesus presente nas 

Eucaristia”. (Aloc 8-11-78) 

 
 

Formamos um só corpo 

São Paulo lembra na 2.ª Leitura que 

somos um só Corpo com Cristo. Somo-     

-lo desde o batismo. Fomos enxertados 

n’Ele. Foi Jesus que ensinou: “Eu sou a 

cepa da videira e vós as varas“. Nas 

suas cartas São Paulo repete esta 

verdade: que somos um só corpo com 

Cristo, que somos membros do Seu 

Corpo e estamos unidos uns aos outros. 

Na Eucaristia aumenta esta união 

com Jesus e uns com os outros. ”Visto 

que há um só pão nós embora sejamos 

muitos formamos um só corpo porque 

participamos do mesmo pão”. ”Não é o 

pão que partimos a comunhão com o 

Corpo de Cristo?” pergunta o Apóstolo 

aos cristãos de Corinto pois havia 

divisões entre eles. 

A Eucaristia une-nos mais a Jesus. 

Para isso temos de purificar a alma de 

todo o pecado mesmo venial, para que 

nada que nos afaste d’Ele. A confissão 

frequente é a melhor forma de nos 

preparamos para a comunhão. Nossa 

Senhora lembrou-o em Fátima ao falar 

da devoção dos primeiros sábados. 

Não basta ir comungar, é preciso 

estar preparados. Por isso São Paulo 

lembra também aos coríntios: “Todo 

aquele que comer o pão ou beber o 

cálice do Senhor indignamente será réu 

o Corpo e Sangue do Senhor. Examine-

se, pois, cada um a si mesmo e assim 

coma deste pão e beba deste cálice, 

porque aquele que o come e bebe não 

distinguindo o Corpo do Senhor come e 

bebe a sua própria condenação” (1 

Cor 11,27-29). Desagravemos a Jesus 

por aqueles que vão comungar em 

pecado mortal. 

Procuremos preparar bem o nosso 

coração antes de comungar com atos 

de fé, de humildade e de amor. 

Peçamos a Nossa Senhora nos ensine 

a tratar bem a Jesus. 

 
 

«Quem comer deste pão 
 viverá eternamente».  

(Jo 6, 58b) 
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Sabias que… 

 

O pão 

O povo de Israel conheceu o pão 

como alimento quando se estabeleceu 

na Terra Prometida. Durante a sua 

permanência no deserto o pão era 

quase desconhecido. 

O pão adquiriu valor religioso e 

simbólico: Pão é a Palavra de Deus. 

Pão é a bênção do trabalho do homem 

sobre a terra. Pão é a oferenda que se 

faz a Deus… 

Uma oferenda de doze pães 

No Templo de Jerusalém havia 

sempre doze pães, um por cada umas 

das antigas tribos de Israel. Estes pães 

eram feitos com a flor da farinha. Eram 

chamados “pães do rosto” por estarem 

diante do rosto de Deus. 

 
 

Descomplica (8) 
 

Transforma a tua vida 
 

11 verbos que descomplicam  
a tua vida: recomeçar, acreditar,  

confiar, esperar, aceitar, entregar, desapegar, 
persistir, agradecer,  

avançar e descomplicar. 
 

Primeiro verbo “Recomeçar” 

Não desanimes. Todas as coisas 

passam.  As dificuldades, as tristezas e 

até mesmo as alegrias. A vida é um 

movimento contínuo de altos e baixos, 

obedecendo aos ciclos que mudam de 

acordo com o que tu aprendes. Às 

vezes é importante parar. Respirar bem 

fundo, e observar o que pensas, como 

ages, quem tens à tua volta. Aceita o 

que precisa de ser aceite. A vida, 

depois, encarrega-se de te trazer as 

coisas boas que realmente precisas. 

Ergue-te e segue em frente. E quando 

quiseres pedir alguma coisa pede com 

coragem e paciência. Coragem para 

saber superar as dificuldades do 

caminho. E paciência para saber 

esperar pelas coisas certas no tempo 

certo. 

– Tudo o que vem, vem no tempo 

certo.              

                   (Sofia Castro Fernandes) 

 

Seis Adágios 

populares 
 

 

1 

Quem paga o que deve  

sabe o que lhe fica 

2 

Não peças a quem pediu  

e não sirvas a quem serviu 

3 

Não compres  

a quem comprou 

4 

Compra a quem herdou  

que não sabe o que lhe custou 

5 

Bom pagador  

escrupuloso senhor 

6 

Quem o alheio veste  

na praça o despe 

 
 

 

Aniversários 
de Leitores 

 
De parabéns, pelo seu aniversário 

natalício, estão as Leitoras (mãe e filha) 

da Paróquia de Carvalhosa, ambas na 

próxima quarta-feira, dia 17 de junho. 

São elas: Carla Sousa (mãe) e Filipa 

Moreira (filha). 

O Jornal do Leitor deseja à Carla e à 

Filipa, muitos parabéns e muitas 

felicidades, acompanhados de uma 

dupla festa de aniversário, com um bolo 

muito doce, muito grande e bonito e 

também com muito champagne.  

 
 

Humor 

– Ó Faustino, o nosso filho é 

desobediente! Deves repreendê-lo. 

O pai chama o filho, prega-lhe um 

grande sermão e termina: 

– Em conclusão: deves obedecer 

sempre à tua mãe! Não vês como eu 

faço?!... 

~ ~ ~ ~  
Marido e mulher falam da queda do 

relógio da parede. 

Ela: – Imagina se cai dois minutos 

mais cedo, partia a cabeça da mamã! 

Ele muito pesaroso: 

– Esse maldito andou sempre 

atrasado! 

~ ~ ~ ~  

– O senhor vai tomar estas pilulas 

que lhe vou receitar, três vezes ao dia, 

antes das refeições. 

– Mas onde é que hei de ir buscá-       

-las? 

– O quê, as pilulas? 

– Não, as refeições. 

~ ~ ~ ~  
Diante do Teatro S. Carlos, em 

Lisboa, para um luxuoso automóvel e 

sai dele uma elegante senhora em 

vestido de gala. 

Ao dirigir-se para a porta do Teatro, 

cruza-se com um peão apressado que 

lhe pisa inadvertidamente a cauda do 

vestido. 

– Sua besta! – grita a senhora 

indignada. 

– Eu, besta? Mas quem leva a cauda 

é a senhora!... 

 
 

 
 

 

ESCALA DE LEITORES 

11-06-2020 – Corpo de Deus 

À data da conclusão deste jornal 

(23 de abril) todas as celebrações 

religiosas ainda se encontravam 

suspensas por tempo 

indeterminado.  

Por esta razão, a Escala também 

está suspensa. 

 
 
 

 
 

SANTÍSSIMO CORPO E SANGUE  

DE CRISTO 

 
 

 

VOTOS DE BOA LEITURA 
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