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Santíssimo Corpo e 

Sangue de Cristo 

“Corpo de Deus” 

 
Hoje a Igreja convida-nos a louvar e 

adorar a Jesus presente na Eucaristia. 

Ele é verdadeiro Deus, Senhor do Céu e 

da terra. Fez-se homem e quis ficar em 

nossos altares para ser para nós Pão de 

vida eterna.  

Amemo-Lo cheios de fé e adoremo-   

-Lo no Santíssimo Sacramento. 
 

 
 

 

Antífona de Entrada 

Salmo 80,17 
 

O Senhor alimentou o seu povo com a 

flor da farinha  

e saciou-o com o mel do rochedo. 
 

 
 

 

Introdução 

A Aliança: é o anel da Esposa. 

No Antigo Testamento, o termo 

aliança é utilizado 286 vezes, e isto dá a 

ideia da importância que Israel atribuiu a 

esta instituição. Utilizou-a como imagem 

para exprimir a sua relação com o 

Senhor. Mas o que significa, afinal, fazer 

aliança com Deus? 

Falar de contrato bilateral (a dois) 

seria aproximativo e até mesmo enga-

nador. A primeira aliança, estabelecida 

com Noé e, através dele, com toda a 

Humanidade e «com os demais seres 

vivos: as aves, os animais domésticos, 

todos os animais selvagens, todos 

aqueles que saíram da arca» (Gn 9, 8-

10), foi uma aliança unilateral, quer dizer,  

só o Senhor assumiu um compromisso e 

não pretendeu nada em troca; prometeu 

que nunca mais haveria um dilúvio, 

apesar de saber que o ser humano 

continuaria a ser-lhe infiel, «pois as 

tendências do coração humano são más, 

desde a juventude»  (Gn 8, 21). 

Chamou Abraão da Mesopotâmia 

para lhe dar uma terra, mesmo se 

Abraão nada fizera para merecer esse 

dom: apenas lhe tinha sido pedido que 

acreditasse no amor gratuito. Para o 

convencer, Deus fez com ele uma 

aliança e sancionou-a (aprovou-a) com 

um rito (Gn 15).  O patriarca não devia 

temer, entraria na posse da terra porque 

o pacto (o contrato) do Senhor era 

inviolável, ou seja, assentava na sua 

palavra solene, confirmada por um 

juramento. 

A gratuidade e o compromisso unila-

teral caracterizam as alianças de Deus. 

Ao longo da sua difícil história, Israel 

sempre o recordou e, até mesmo nos 

momentos mais dramáticos, nunca 

perdeu a esperança, consciente de que 

a predileção (a preferência) manifestada 

pelo Senhor nunca haveria de cessar (de 

acabar, de findar). Israel poderia até 

mesmo pecar quanto quisesse; o Senhor 

nunca revogaria (nunca anularia) a sua 

aliança porque, sem pedir contra-

partidas, prometera abençoar o seu 

povo. As alianças de Deus nada têm de 

contratual, são graça pura (não têm nada 

de parecido com os nossos contratos). 

Porém o Senhor espera uma 

resposta do ser humano: não lhe pede 

que assine um pacto, mas que acolha a 

sua proposta de pertença recíproca 

(mútua), como acontece entre o esposo 

e a esposa. E a Eucaristia... é a troca 

das alianças. 
 

 
 

 

Primeira Leitura 
Êx 24, 3-8  

 
 

MONIÇÃO: 
 

Moisés celebrou a Aliança entre Deus e o 

povo escolhido no Monte Sinai. Essa aliança 

manifesta o amor e proteção de Deus a Israel 

e a promessa do povo para ser fiel a Deus, 

cumprindo os mandamentos. 
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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 obedece-

remos». 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. 
 

 
 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 
 
 

O texto pede uma leitura calma, feita 

devagar, sem pressa. O Leitor é um leitor, não 

é um atleta que tem de correr muito, para ser 

o primeiro a alcançar a meta. 

Faz distinguir um tom para a voz do 

narrador e outro para os personagens (povo e 

Moisés). 

De resto, a leitura não é difícil de 

proclamar se – repetimos – for lida devagar e 

respeitada a pontuação. 

Por fim, quando fores anunciar o título do 

Livro de onde é tirada a leitura que vais 

proclamar, não digas «do Livro do “Eixodo”, 

mas do Êxodo. Por quê? – Porque a palavra 

não tem nenhum “ i “ mas porque tem um 

acento circunflexo no “ Ê “. 

 

COMENTÁRIO Á 1.ª LEITURA: 

 
O ser humano sente a necessidade 

de validar com um gesto os 

compromissos que assume. Em algumas 

tribos africanas, o pacto era ratificado 

(era validado) de uma forma muito 

simples: os dois contratantes pegavam 

num longo fio de erva, partiam-no, e 

cada um lançava para trás das costas o 

pedaço que tinha na mão. Desta forma 

declaravam o empenhamento recíproco 

(mútuo) a lançar para longe de si 

qualquer divisão, divergência ou conflito 

entre eles.  

Na Antiguidade, eram solenes e 

muito complicados os ritos com que os 

grandes soberanos sancionavam 

(confirmavam) a aliança com os seus 

vassalos (com os seus súbditos). A 

Bíblia refere alguns, utilizados também 

pelos Israelitas. O mais cruento (mais 

cruel) consistia em dividir um vitelo em 

duas partes e fazer passar os 

contratantes pelo meio delas, declarando 

estarem prontos a sofrer a sorte do 

animal caso quebrassem o pacto (o 

contrato) - (Jr 34, 18). É a este rito que 

faz referência à aliança estipulada por 

Deus com Abraão (Gn 15), no entanto é 

preciso notar que naquela ocasião, foi 

apenas o Senhor que passou, numa 

chama ardente, entre os animais 

divididos. 

A inviolabilidade de um pacto podia 

também ser estabelecida através do 

gesto de comer juntos pão e sal, ou 

apenas sal. Este chamava-se «aliança 

de sal» (2 Cr 13, 5) porque, como 

acontece com o sal, devia manter-se 

incorruptível (manter-se íntegro, não se 

deixar corromper).          

O trecho de hoje faz referência a um 

outro rito:  aquele com o qual Israel selou 

a sua aliança com o Senhor. Isto 

aconteceu no terceiro mês depois da 

saída do Egipto (Ex 19, 1). 

O povo estava reunido no sopé do 

Sinai e Moisés, depois de ter subido 

várias vezes ao monte para dialogar com 

o Senhor, referiu aos Israelitas as 

palavras que Deus lhe dissera.  

O povo não hesitou e, convencido e 

decidido, repetiu duas vezes o seu 

compromisso, dizendo: «Faremos tudo o 

que o Senhor ordenou» (v.3.7). 

Moisés escreveu as palavras do 

Senhor. Depois preparou o que era 

preciso para a celebração: construiu um 

altar e colocou à sua volta doze blocos 

de pedra. Quando tudo estava pronto, 

encarregou alguns jovens de oferecer 

animais em sacrifício ao Senhor (v.4-5), 

pegou no sangue das vítimas e 

derramou metade sobre o altar e o 

restante sobre as doze pedras (v. 6-8).  

Para compreender este rito é preciso 

lembrar que, para os semitas (os Judeus 

-Hebreus), o sangue era a sede da vida 

(Lv 17, 11-14). Por isso, derramar o 

sangue do ser humano, ou seja, matar, 

era absolutamente proibido (Gn 9, 5-6); o 

sangue dos animais era de Deus, 

Senhor de todas as vidas (pertencia-        

-lhe!); por este motivo, nos sacrifícios 

cruentos (cruéis) do templo, o sangue 

era espalhado sobre o altar, que 

representava Deus.  

Então agora é claro o significado da 

celebração da aliança no sopé do Sinai. 

Derramando metade do sangue sobre o 

altar e a outra metade sobre o povo, 

simbolizado pelas doze pedras, Moisés 

estabeleceu uma íntima ligação de 

comunhão entre Israel e o Senhor. Quer 

dizer, a partir daquele momento, Deus e 

o povo tornaram-se participantes de uma 

mesma vida, eram como membros de 

um único corpo, unidos por um só 

destino. As vicissitudes (as viravoltas e 

reviravoltas), os sofrimentos e as 

alegrias de um, tocavam também o 

outro. Ou seja, ferir o povo equivalia a 

atingir a Deus, porque – diz o Senhor – 

«assim como uma faixa se liga à cintura 

de um homem, assim Eu uni a mim toda 

a casa de Israel e a casa de Judá para 

que fossem o meu povo, a minha honra, 

a minha glória e a minha ufania (o meu 

regozijo, contentamento)» (Jr 13, 11). 

Portanto, para ser feliz, para 

permanecer livre, Israel deveria manter a 

promessa feita no Sinai, deveria 

acreditar que as Dez palavras (os Dez 

Mandamentos) que ouvira não eram 

preceitos injustificados, mas um dom do 

Senhor que lhe indicava o caminho da 

vida (e da felicidade). 

Israel fez a experiência de que «o 

homem não é dono do seu destino, e o 

caminhante não pode dirigir os seus 

passos» (Jr 10, 23). Quebrou o pacto, 

traiu os compromissos assumidos, mas 

Deus não se rendeu e decidiu 

estabelecer uma nova aliança, não uma 

reedição (uma repetição) da do Sinai, 

mas uma aliança qualitativamente nova: 

«Dias virão – diz o Senhor – em que 

firmarei uma nova aliança. Não será 

como a aliança que estabeleci com seus 

pais, quando os tomei pela mão para os 

fazer sair da terra do Egipto, aliança que 

eles não cumpriram. Imprimirei a minha  
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lei no seu íntimo e gravá-la-ei no seu 

coração. Serei o seu Deus e eles serão o 

meu povo» (Jr 31, 31-33). «Dar-vos-ei 

um coração novo e introduzirei em vós 

um espírito novo: arrancarei do vosso 

peito o coração de pedra e vos darei um 

coração de carne» (Ez 36, 26). 

Também para sancionar (para 

confirmar) esta aliança será necessário o 

sangue, não o sangue dos animais que 

se demonstrou ineficaz, mas o sangue 

daquele que se oferecerá a si mesmo 

em sacrifício «pela nova e eterna 

aliança» (O sangue de Jesus Cristo). 
 

 
 

 

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

 

 

MONIÇÃO: 

 
Este salmo convida-nos a agradecer a 

Deus os Seus benefícios A melhor ação de 

graças é a Eucaristia. Com Jesus damos 

graças pelas maravilhas que realizou e 

continua a realizar por todos nós. 

 

REFRÃO: 

 
TOMAREI O CÁLICE DA SALVAÇÃO 

E INVOCAREI O NOME DO SENHOR. 

  

 OU:              

 

ELEVAREI O CÁLICE DA SALVAÇÃO, 

INVOCANDO O NOME DO SENHOR. 

 

SALMO: 

 
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. 
 

 
 

 

 

Segunda Leitura 
Hb 9, 11-15 

 

 

MONIÇÃO: 

 
Na Carta aos Hebreus o Senhor fala-nos 

da oferta que Jesus fez de Si mesmo ao Pai 

como sacrifício agradável. Ele é o Mediador 

da Nova e Eterna Aliança, selada pelo Seu 

Sangue. 

 

LEITURA: 

 
 

Leitura da Epístola aos Hebreus 
 

Irmãos: 11Cristo veio como sumo 

sacerdote dos bens futuros. 

Atravessou o tabernáculo maior e 

mais perfeito, que não foi feito por 

mãos humanas, nem pertence a este 

mundo, 12e entrou de uma vez para 

sempre no Santuário. Não derramou 

sangue de cabritos e novilhos, mas o 

seu próprio Sangue, e alcançou-nos 

uma redenção eterna. 13Na verdade, 

se o sangue de cabritos e de toiros e 

a cinza de vitela, aspergidos sobre 

os que estão impuros, os santificam 

em ordem à pureza legal, 14quanto 

mais o sangue de Cristo, que pelo 

Espírito eterno Se ofereceu a Deus 

como vítima sem mancha, purificará 

a nossa consciência das obras 

mortas, para servirmos ao Deus 

vivo! 15Por isso, Ele é mediador de 

uma nova aliança, para que, 

intervindo a sua morte para remissão 

das transgressões cometidas 

durante a primeira aliança, os que 

são chamados recebam a herança 

eterna prometida. 
 

Palavra do Senhor. 
 

 

Sequência 
FACULTATIVA 

 

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. 
 

Aos mortais, dando comida, 

Dais também o pão da vida: 

Que a família assim nutrida 

Seja um dia reunida 

Aos convivas lá do Céu. 
 

 
 
 

 

 
 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 
 
 

Esta leitura é fácil de ler, mas é muito 

difícil de proclamar. Uma preparação bíblica-    

-espiritual, ajudar-te-ia imenso a conseguir 

fazer tudo muito melhor. 

O texto contém algumas frases longas 

que exigem de ti um bom exercício de 

respiração. A leitura feita devagar, facilita-te 

imenso essa tarefa. 

Exercita algumas palavras do texto: 

sacerdote (não é “seçardote”) / tabernáculo / 

redenção / aspergidos / purificará / 

transgressões / ou outras. 

 

A sequência, logo após a 2.ª Leitura, é 

facultativa e só deve ser declamada (são 

versos) se o presidente-celebrante (Sacerdote 

ou Diácono), autorizar. 
 

 
 

COMENTÁRIO Á 2.ª LEITURA: 

 
Expiar o pecado significa, na aceção 

comum, descontar uma culpa sofrendo o 

castigo. Nas religiões pagãs a expiação  
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fazia-se mediante sacrifícios e ofertas 

que tinham como finalidade aplacar 

(acalmar) a divindade ofendida. 

Na Bíblia, a expiação tem outro signi- 

ficado. Não pretende acalmar Deus que 

está irado (enfurecido), nem sequer punir 

(castigar) a pessoa pelo mal que fez, 

mas agir sobre aquilo que interrompeu a 

relação entre eles (o pecado).  

Este modo diferente de entender a 

expiação, deriva de um modo diferente 

de conceber Deus e o pecado. O Deus 

de Israel nunca se vira contra o seu 

povo, mesmo se este foi infiel; quer que 

se converta, que regresse à vida, e por 

isso pede-lhe uma mudança nos 

pensamentos e nas ações (se converta e 

abandone o pecado).  

Por isso, a pessoa, precisa de 

demonstrar – também através de ritos – 

o seu repúdio pelo pecado. É por isso 

que, no início do novo ano, Israel 

celebrava o grande dia do perdão, o 

Yom Kippur, dedicado inteiramente ao 

jejum, à oração, à leitura da Palavra de 

Deus e aos ritos expiatórios. As 

cerimónias e os sacrifícios decorriam no 

Templo e culminavam (terminavam) com 

o rito da aspersão com o sangue dos 

animais – como acontecera no sopé do 

Sinai – da cobertura da Arca da Aliança 

que se encontrava no Santo dos Santos 

e indicava a presença do Senhor. Com 

este gesto, o sumo sacerdote queria 

unificar o restabelecimento da comunhão 

de vida entre Deus e povo, que fora 

sancionada por uma aliança e que o 

pecado destruíra.  

O autor da Carta aos Hebreus evoca 

este rito do Yom Kippur para estabelecer 

um confronto entre os antigos sacrifícios 

expiatórios e a obra redentora de Cristo.       

Não tem nada a ver, vejamos:  

Na antiga aliança era usado o 

sangue de cabras e vitelos. Mas como 

podia o sangue de animais obter o efeito 

esperado? A repetição do rito todos os 

anos por parte do sumo sacerdote era 

devida precisamente à sua ineficácia. 

Cristo, pelo contrário, não entrou num 

santuário de pedra, mas no Céu, e 

ofereceu, uma vez por todas, o seu 

próprio sangue; é um sangue que expia 

verdadeiramente, ou seja, restabelece 

para sempre e de modo definitivo a 

relação entre Deus e a pessoa.  

É por isso que os evangelistas notam 

que, no momento da morte de Jesus na 

cruz, «o véu do templo rasgou-se em 

dois, de alto a baixo» (Mc 15, 38). Não 

houve uma rutura material da cortina que 

separava o Santo dos Santos, no templo 

de Jerusalém; houve foi a rutura da 

barreira que separava as pessoas de 

Deus e que tinha sido levantada pelo 

pecado. Mas esta barreira foi agora 

abatida para sempre. 

Portanto, agora, já não é preciso o 

sangue dos animais, que sempre foi 

ineficaz. É o sangue de Cristo que é hoje 

oferecido a quem participa na celebração 

da Eucaristia. Quem se aproxima para o 

receber obtém o perdão dos pecados e 

nele é restabelecida a ligação de vida 

com Deus. 
 

 
 

 

Aclamação ao Evangelho 
Jo 6, 51  

 

 

MONIÇÃO: 
 
São Marcos relata a última Ceia de Jesus 

e a instituição da Eucaristia. Avivemos a 

nossa fé neste mistério admirável. 

  

REFRÃO: 

 
ALELUIA, ALELUIA! 

 

ACLAMAÇÃO: 

 
Eu sou o pão vivo descido do Céu, diz o 

Senhor. 

Quem comer deste pão viverá 

eternamente. 
 

 
 

 

 

Evangelho 
Mc 14, 12-16.22-26  

 

 

EVANGELHO: 

 

 

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 do Senhor. 

 

 
 

COMENTÁRIO AO EVANGELHO: 

 
Lendo a primeira parte do trecho (v. 

12-16), apercebemo-nos que se 

aproxima um momento dramático, temos 

a sensação de que Jesus e o grupo dos 

discípulos se move com circunspeção 

(com cautela), porque estão em perigo, 

por causa do ódio e das ameaças dos 

sumos sacerdotes. Estão em Betânia, e 

para celebrar a ceia pascal, devem ir a 

Jerusalém, o único lugar onde se pode 

comer o cordeiro. Há um sinal de 

reconhecimento, combinado – assim 

parece – por Jesus com o proprietário de 

uma casa, situada na parte alta da 

cidade, aquela onde residem os ricos, e 

este sinal particular acentua ainda mais 

o ar de mistério que envolve toda a cena. 

Dois discípulos precedem (adiantam-se) 

ao grupo para prepararem, no piso mais 

elevado da casa, uma sala ampla, já 

pronta para a refeição.   

Para compreender a mensagem que 

o evangelista quer transmitir é preciso ir 

para lá daquilo que, à primeira vista, 

parece um simples relato estenográfico 

(abreviado); o primeiro detalhe a pôr em 

evidência é que a iniciativa de celebrar a 

Páscoa não parte de Jesus, mas dos 

discípulos (v. 12). São eles que querem 

celebrar a libertação do Egipto, a partir 

da qual teve início a sua história. Eles 

não imaginam o que irá acontecer nessa 

noite durante o jantar. Eles não sabem, 

mas como representantes das doze  
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tribos de Israel, serão implicados na 

nova Páscoa. 

Um segundo pormenor: a pessoa 

encarregada de acompanhar os 

discípulos à sala do banquete é um 

servo, que desempenha um serviço 

reservado às mulheres. Não é um 

detalhe banal (sem importância), mas é 

o sinal da mudança das relações sociais. 

É a perceção (perceber, ter a noção) 

desta mudança a conduzir os discípulos 

ao lugar da festa, aquela festa que Jesus 

está para iniciar. Na sala do banquete 

entra quem sabe ver as pessoas de 

modo diferente, ou seja, quem se deixa 

guiar pelos sinais surpreendentes, dados 

por Cristo. Por exemplo, os ricos que se 

fazem pobres, os grandes que escolhem 

tornar-se pequenos, os homens que 

assumem os serviços humildes até aí 

impostos às mulheres (como o cuidar da 

sala). 

Também a cuidadosa descrição da 

sala é importante: é espaçosa porque se 

destina a acolher muitas pessoas. Esta 

sala está situada no alto, como o monte 

de onde ecoava a palavra do Senhor (Ex 

24,1-4), também está mobilada com 

divãs, porque quem entra, mesmo se 

pobre e miserável ou escravo, adquire a 

liberdade. Estes pormenores referem-se, 

de modo evidente, à santa Ceia 

celebrada nas comunidades cristãs (A 

Eucaristia). 

Depois, quando cai a noite, os Doze 

encontram-se com Jesus para comer o 

cordeiro pascal. Pensam celebrar a 

libertação do Egipto e a aliança do Sinai, 

no entanto, tornam-se testemunhas da 

nova aliança anunciada pelos profetas, e 

recebem como alimento o verdadeiro 

Cordeiro (a Eucaristia).  

Na Eucaristia,  
O pão, é o Corpo de Cristo 

Depois, na segunda parte do 

Evangelho (v. 22-26) aproximamo-nos 

com trepidação (com vibração), porque 

se trata do texto litúrgico usado pelas 

primeiras comunidades cristãs para a 

celebração da Eucaristia, um texto 

composto nos primeiros anos de vida da 

Igreja e que Marcos – o autor do 

segundo Evangelho – conservou.    

No relato, não há nenhuma alusão à 

Páscoa judaica. Os Doze, que 

prepararam o cordeiro, veem a ceia 

pascal hebraica transformar-se na ceia 

de Jesus, no banquete eucarístico (na 

Eucaristia). 

«Enquanto comiam – lemos neste 

Evangelho – Jesus tomou o pão, recitou 

a bênção, partiu-o e deu-o aos 

discípulos» (v. 22). Até aqui nada de 

novo em relação ao rito tradicional. 

Como chefe da mesa, Jesus procedeu à 

distribuição do pão com a oração: «Sejas 

louvado, Senhor, nosso Deus, rei do 

mundo, que fazes brotar o pão da terra.» 

(esta oração era habitual e tradicional e 

estava reservado ao chefe da mesa). 

Porém, nada habitual é o convite 

dirigido aos discípulos: «Tomai e comei» 

e sobretudo o valor atribuído ao pão: 

«Isto é o meu corpo», ou seja, «Este sou 

eu».  

Mas apesar de não ser habitual, os 

discípulos são capazes de entender o 

significado do gesto e das palavras. Sim, 

porque o Mestre fez de toda a sua vida 

um dom, tornou-se pão para o homem; 

agora quer que os seus discípulos 

partilhem a sua escolha, entrem em 

comunhão, se tornem uma só pessoa 

com Ele, de modo a participarem da sua 

própria vida. 

Agora é claro, também para nós, o 

que significa aproximar-se da Eucaristia: 

não se trata de um encontro devocional 

com Jesus, mas da decisão a ser, como 

Ele, em cada momento, pão à disposição 

dos irmãos. (Difícil-!?). 

Na Eucaristia,  
O vinho, é o Sangue de Cristo 

Depois, no fim do jantar, Jesus bebe 

o cálice de vinho.  

O seu gesto está carregado de 

significado, porque se trata do último 

cálice, o da despedida da velha aliança; 

com efeito Ele diz: «Não voltarei a beber 

do fruto da videira, até ao dia em que 

beberei do vinho novo no reino de Deus» 

(v. 25). 

Aliás, ao contrário do Baptista, Jesus 

comia, bebia (Mt 11, 18-19) e aceitava 

convites para jantar. A um grupo de 

fariseus e seguidores do Baptista que lhe 

perguntaram por que motivo não jejuava, 

Ele respondera: «Poderão os convidados 

para a boda jejuar enquanto o esposo 

está com eles?  Enquanto têm consigo o 

esposo, não podem jejuar. Dias virão em 

que o esposo lhes será tirado; e então, 

nesses dias, hão de jejuar» (Mc 2, 19-

20). Previa, para a comunidade dos seus 

discípulos, um tempo de luto, de tristeza, 

de abstenção de bebidas inebriantes. A 

mensagem é clara: seja onde for que 

Ele, o esposo, esteja ausente, falta o 

vinho, e, portanto, não há a alegria da 

festa. Os sinais de triunfo do mal e da 

morte estão presentes no mundo e isso 

entristece os discípulos, mas o 

«banquete de carnes gordas, acompa-

nhadas de vinhos velhos» (Is 25, 6) far-      

-se-á e Jesus estará presente na festa e 

oferecerá a todos o seu vinho: «Beberei 

(convosco) no reino de Deus.»  

O cálice é o do seu sangue, «o 

sangue da aliança, derramado por 

todos». 

A aliança feita no Sinai não tinha 

conseguido atingir o objetivo de manter o 

povo em comunhão com o Senhor: fora 

sancionada com o sangue que, sendo de 

animais, não possuía nenhuma força 

vivificante. A aliança de Jesus é 

celebrada com sangue, o seu, no qual 

está presente a vida divina, oferecida a 

todos os que a queiram acolher. 

O sangue da nova aliança é 

derramado pela multidão, que significa 

por todas as pessoas (não apenas por 

algumas, mas por todas). 

A Eucaristia é o alimento  

da comunidade 

Porque a Eucaristia não foi instituída 

para o indivíduo, para permitir a cada um 

encontrar pessoalmente Cristo, para 

favorecer o fervor individual ou alguma 

forma de isolacionismo espiritual. A 

Eucaristia é o alimento da comunidade, é 

pão partido e partilhado entre os irmãos 

(não menos de dois!), porque é a 

comunidade o sinal da humanidade 

nova, nascida da ressurreição de Cristo. 

A porta da grande sala, que se 

encontra no alto, está sempre 

escancarada, para que todas as pessoas 

possam entrar. O banquete do reino de 

Deus, anunciado pelos profetas, está 

preparado para todos os povos» (Is 25, 

6), todos devem ser acolhidos, ninguém 

está excluído. É para todos. Porque para 

Deus não há pessoas puras e pessoas 

impuras, gente digna e gente indigna; 

diante da Eucaristia todos estão no 

mesmo plano, todos são pecadores, 

indignos, mas todos convidados a entrar 

em comunhão com Cristo. 

O pão que é Cristo e o cálice do seu 

sangue criam uma comunidade de 

«consanguíneos» (uma comunidade de 

irmãos) com Cristo e entre si, de tal 

modo que constituem o povo novo, que 

tem como única lei o serviço aos irmãos, 

até ao ponto de dar como «alimento» a 

própria vida para saciar todas as formas 

de fome da Humanidade. 

A Eucaristia é isto!  
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Oração Universal 

__________________________________________________________________________ 

1  

Pelas Igrejas dos quatro pontos 

cardeais, 

para que sejam congregadas na unidade 

da mesma fé 

em torno da Santíssima Eucaristia, 

oremos ao Senhor. 
 

2  

Pelo Papa, pelos bispos, presbíteros e 

diáconos, 

para que façam, em memória de Jesus, 

O que Ele mandou ao celebrar a sua     

      última Ceia, 

oremos ao Senhor. 
 

3  

Pelos homens de todos os povos e 

nações, 

para que o Sangue derramado na cruz 

os purifique das obras mortas do 

pecado, 

oremos ao Senhor. 
 

4  

Pelos pobres, pelos doentes e aflitos, 

para que haja quem os defenda e 

socorra 

e lhes recorde que só em Deus se 

encontra a verdadeira paz,  

oremos ao Senhor. 
 

5  

Por todos nós aqui reunidos em 

assembleia, 

para que a celebração da Eucaristia do 

Senhor 

nos dê a esperança de O contemplar por 

toda a eternidade, 

oremos ao Senhor. 
 

 
 
 

 

Antífona da Comunhão 
 

Jo 6, 57 

 

Quem come a minha Carne e bebe o 

meu Sangue  

permanece em Mim e Eu nele, diz o 

Senhor. 
 

 
 

 

JORNAL DO LEITOR 

Monição da Comunhão 
 

Peçamos ao Espírito Santo que nos 

ensine a tratar bem a Jesus que agora 

vem a nós. 
 

 
 

 

Monição final 

 
Guiados pelo Espírito Santo vamos 

daqui com o desejo de renovar o mundo 

à nossa volta, unidos a Jesus na 

Eucaristia. 
 

 
 

 

Sabias que… 

 

Ceia Pascal e Eucaristia 

Jesus instituiu a Eucaristia na Ceia 

Pascal. Nelas confluíam vários símbolos: 

Leitugas amargas, em memória da 

escravidão; uma geleia vermelha 

recordando os tijolos feitos; uma tijela de 

água salgada, evocando as lágrimas 

derramadas… Jesus escolheu o pão 

sem fermento e um cálice de vinho para 

instituir a Eucaristia. As suas palavras 

em aramaico foram semelhantes a estas: 

Sabun akhulum: den huguphi demit 

jeheb alekhon. Hakheden abudun 

ledukraní. (Tomai e comei: é o meu 

corpo entregue por vós. Fazei isto em 

memória de mim). 
 

 
 

 

 

Tomai e comei 
 

Esta festa do Corpo de Deus anima-     

-nos a avivar a nossa fé na Santíssima 

Eucaristia, Jesus vivo cá na terra 

escondido no Pão e no Vinho 

consagrados na Santa Missa. Ele repete 

sobre o altar pelo ministério dos 

sacerdotes o que fez na última Ceia, 

como escutávamos no Evangelho. Não 

vemos a transformação que se opera na 

consagração, mas sabemos que é 

verdade, porque Jesus o ensinou. Ele é 

a própria verdade e tem todo o poder, 

porque é Deus.  

O povo deu a esta festa o nome de 

Corpo de Deus, porque Ele é verdadeiro 

homem e por isso tem um corpo humano 

que está vivo no Céu e se torna presente 

na Santa Missa e depois se conserva 

nos sacrários das nossas igrejas. É 

também verdadeiro Deus e tem todo o 

poder para realizar este prodígio 

maravilhoso. Ele manifestou esse poder 

através dos milagres que operou na Sua 

vida pública. O primeiro é já uma 

preparação direta para a eucaristia: nas 

bodas de Caná mudou a água em vinho, 

vinho bom e abundante que surpreendeu 

o encarregado do banquete. 

Preparou-o também com a multipli-

cação dos pães, para matar a fome à 

multidão que O seguia: com cinco pães e 

dois peixes saciou a mais de cinco mil 

pessoas. No final recolheram doze 

cestos do pão que sobrou. No dia 

seguinte Jesus falou-lhes do Pão do céu 

que iria dar e que seria o Seu Corpo e 

Sangue. 

Avivemos a nossa fé em Jesus vivo 

na Eucaristia e manifestemo-la com 

obras. Uma delas é responder ao convite 

que nos dirige em cada missa: tomai e 

comei. 

Outra é procurar recebê-Lo 

dignamente, preparando bem a nossa 

alma. Muitos vão comungar e não se 

confessam. São Paulo avisava os 

primeiros cristãos, ao falar-lhes da 

Eucaristia, dizendo: Examine-se cada 

um a si mesmo e assim coma deste pão, 

porque aquele que o come e bebe não 

distinguindo o corpo do Senhor come e 

bebe a sua própria condenação (1 

Cor 11,28-29). Não podemos ir comungar 

depois de um pecado grave, sem antes 

nos confessarmos. E devemos confes-

sar-nos com frequência mesmo dos 

pecados veniais, como lavamos a roupa 

e tomamos banho para andar limpos e 

poder receber em nossa casa uma 

pessoa importante. 

Outra manifestação de fé é louvar e 

adorar o Senhor como hoje fazemos com 

a procissão e adoração ao Santíssimo 

Sacramento, nesta festa do Corpo de 

Deus. 

Outra ainda é visitar a Jesus no 

Sacrário da nossa igreja onde tantas 

vezes está sozinho. O Santo Padre São 

João Paulo II deu-nos um belo exemplo 

de amor a Jesus no Sacrário. Tinha ao 

lado do seu gabinete de trabalho a 

capela, onde ia muitas vezes ao dia e 

onde escrevia alguns dos seus 

discursos. Ali chegava a passar noites 

inteiras prostrado em oração. 
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Este é o Meu Sangue 

da nova aliança 
  
 

O Senhor realizou com os homens 

uma Nova e eterna aliança através do 

Seu sangue. Não é já a aliança do Sinai 

que Deus fez por intermédio de Moisés. 

Jesus constituiu o novo povo de 

Deus formado por judeus e gentios e 

santificado pelo Seu Sangue. Foi esse 

Sangue divino derramado na Cruz que 

selou a nova Aliança. Por isso ouvíamos 

na segunda leitura tirada da Carta aos 

Hebreus: “ele é mediador de uma nova 

aliança... Não derramou sangue de 

cabritos e de touros, mas o Seu próprio 

sangue e alcançou-nos uma redenção 

eterna”.  E, no Evangelho, Jesus disse 

ao tomar o cálice: “Este é o Meu 

Sangue, o sangue da nova aliança, 

derramado pela multidão dos homens”. 

Somos o Povo de Deus, a Igreja 

santa, que Deus ama e em que Ele 

espera o nosso amor. Essa aliança 

torna-se presente em cada missa e ali se 

deve renovar uma e outra vez pela 

entrega do nosso coração. 

A Igreja vive da Eucaristia. Ela faz a 

Eucaristia, mas também é a Eucaristia 

que faz a Igreja, que a reúne à volta de 

Cristo e nos une uns aos outros. “Todos 

os que participamos do mesmo pão 

formamos um só Corpo” – lembra São 

Paulo (1 Cor 10, 17).  

A Santa Missa há de ajudar-nos a 

viver melhor a caridade com os nossos 

irmãos e com todos os homens. Ficamos 

mais unidos a Cristo e mais unidos uns 

aos outros. Se a vivermos devidamente 

sentiremos a necessidade de corres-

ponder melhor ao amor de Jesus e de 

com Ele nos sacrificarmos alegremente 

pelos que estão à nossa volta. 
 

 
 

 

 

Servir o Deus vivo 
  
 

Jesus oferece de novo sobre o altar o 

Seu Corpo e sangue como na Cruz. A 

Missa não é apenas uma recordação do 

Calvário. Jesus torna presente sobre o 

altar de maneira real e misteriosa o 

sacrifício da cruz. Para que dele 

participemos de modo superabundante e 

para nos unirmos à Sua oferta ao Pai, 

pondo sobre o altar a nossa vida toda: os 

nossos trabalhos, as nossas alegrias, as 

nossa penas e até os nossos pecados e 

o nosso arrependimento. É a nossa vida 

que se oferece a Deus, que ganha valor 

unida ao sacrifício de Cristo, que se 

torna também um sacrifício espiritual 

agradável a Deus. 

Na Carta aos Hebreus ouvíamos: 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. 

O Concílio lembrou que a Eucaristia 

é a fonte e o cume de toda a vida cristã. 

Nela emana de Cristo, toda a graça. Ele 

é também o nosso Sumo Sacerdote que 

encaminha para o Pai toda a nossa vida 

e a vida de toda a Igreja. 

Que a Virgem, que mais unida esteve 

a Jesus no Calvário, nos ensine a unir-     

-nos bem a Jesus, a avivar a nossa fé e 

tratar bem o Senhor no Santíssimo 

Sacramento. 
 

 
 

 

  

Fala o Santo Padre 
  

«Quando comemos aquele 

Pão, entramos em comunhão  

com Ele, comprometemo-nos 

a realizar a comunhão entre nós,  

a transformar a nossa  

vida em dom, sobretudo aos 

mais pobres.» 
 

Celebra-se hoje […] a solenidade do 

Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, 

ou, segundo a expressão latina, mais 

conhecida, a solenidade do Corpus 

Christi. 

O Evangelho apresenta a narração 

da instituição da Eucaristia, feita por 

Jesus durante a Última Ceia, no 

cenáculo de Jerusalém. Na vigília da sua 

morte redentora na cruz, Ele realizou o 

que tinha predito: «Eu sou o Pão Vivo 

que desceu do céu; se alguém comer 

deste pão, viverá eternamente; e o pão 

que deverei dar pela vida do mundo é a 

minha carne... Aquele que come a minha 

carne e bebe meu sangue permanece 

em mim, e Eu nele» (Jo 6, 51.56). Jesus 

toma nas mãos o pão e diz: «Tomai, isto 

é o meu corpo» (Mc 14, 22). Com este 

gesto e com estas palavras, Ele atribui 

ao pão uma função que já não é a de 

simples alimento físico, mas de tornar 

presente a sua Pessoa no meio da 

comunidade dos crentes. 

A Última Ceia representa o ponto de 

chegada de toda a vida de Cristo. Não é 

apenas antecipação do seu sacrifício 

que se cumprirá na cruz, mas também 

síntese de uma existência oferecida pela 

salvação da humanidade inteira. Por 

conseguinte, não é suficiente afirmar que 

Jesus está presente na Eucaristia, mas é 

necessário ver nela a presença de uma 

vida oferecida e participar nela. Quando 

tomamos e comemos aquele Pão, 

somos associados à vida de Jesus, 

entramos em comunhão com Ele, 

comprometemo-nos a realizar a 

comunhão entre nós, a transformar a 

nossa vida em dom, sobretudo aos mais 

pobres. 

A festa de hoje evoca esta 

mensagem solidária e incentiva-nos a 

aceitar o seu íntimo convite à conversão 

e ao serviço, ao amor e ao perdão. 

Estimula-nos a tornarmo-nos, com a 

vida, imitadores daquilo que celebramos 

na liturgia. Cristo, que nos alimenta sob 

as espécies consagradas do pão e do 

vinho, é o mesmo que vem ao nosso 

encontro nos acontecimentos diários; 

está no pobre que estende a mão, no 

sofredor que implora ajuda, no irmão que 

pede a nossa disponibilidade e aguarda 

o nosso acolhimento. Está na criança 

que nada sabe de Jesus, da salvação, 

que não tem a fé. Está em cada ser 

humano, até no mais pequenino e 

indefeso. 

A Eucaristia, fonte de amor para a 

vida da Igreja, é escola de caridade e de 

solidariedade. Quem se alimenta do Pão 

de Cristo não pode ficar indiferente 

diante de quantos não têm o pão de 

cada dia. E hoje, sabemo-lo, é um 

problema cada vez mais grave. 

A festa do Corpus Christi inspire e 

alimente cada vez mais em cada um de 

nós o desejo e o compromisso por uma 

sociedade acolhedora e solidária. 

Deponhamos estes auspícios no coração 

da Virgem Maria, Mulher eucarística. 

Que ela suscite em todos a alegria de 

participar na Santa Missa, sobretudo aos 

domingos, e a coragem jubilosa de 

testemunhar a caridade infinita de Cristo. 
  

Papa Francisco, Ângelus,  
Praça de São Pedro,  

junho de 2015. 
 

 
 

 

 

  

Corpo de Deus – 03-06-2021 – N.º 691 

– Pág. 7 / 9 – 
 



 

– Pág. 8 / 9 – 

Corpo de Deus – 03-06-2021 – N.º 691 

 

 

Lausperene 
 

 

O que é o “Lausperene”? 
 

Lausperene (do latim laus perene, 

«louvor perene») é a designação dada à 

exposição continuada do Santíssimo 

Sacramento da Eucaristia (Hóstia consa-

grada) à adoração dos fiéis. Tem 

geralmente a duração de 40 horas em 

memória do período que o Corpo de 

Jesus Cristo passou no túmulo até à 

ressurreição, mas pode ocorrer por 

períodos mais longos. Data – segundo 

se afirma – do ano 1556. 

Durante muito tempo esta solenidade 

de culto conservou-se privativamente 

monástica, veio a ser introduzida em 

Portugal pelos religiosos do Mosteiro de 

Santa Maria de Alcobaça cuja Ordem (a 

de São Bernardo) passou por diversas 

vicissitudes, sendo restabelecida em 

1672 por Frei António Brandão, geral da 

mesma Ordem e continuador da 

Monarquia Lusitana. 

O Cardeal D. Luís de Sousa, 

Arcebispo de Lisboa solicitou da sede 

apostólica no tempo da regência do 

Príncipe D. Pedro o privilégio da 

exposição permanente do Santíssimo 

Sacramento nas Igrejas de Lisboa como 

se praticava em Roma, obtendo do Papa 

Inocêncio XI no ano 1682 a bula do 

jubileu do Lausperene, pela qual este 

pontífice permitiu que as Igrejas da 

mesma cidade recebessem por todo o 

círculo do ano, o Sagrado Lausperene, 

começando pela Sé Patriarcal no 

Primeiro Domingo do Advento e no 

Domingo de Pentecostes, e concedeu 

Indulgência plenária aos fiéis que 

verdadeiramente contritos, arrependidos, 

confessados e comungados, orassem 

nas Igrejas designadas diante do Senhor 

Sacramentado. 
 

 
 

 

 

O r a ç ã o 
Para o Sagrado Lausperene 

 
 

Senhor, tenho-Te procurado a cada 

dia, a cada hora, a cada minuto, a cada 

segundo. Mas não consigo encontrar as 

Tuas pegadas, para segui-las. Os 

medos, as desilusões e os fracassos são 

fortes e deixam-me confuso e sem 

orientação. Gostava de conseguir ver os 

Teus sinais. Gostava de ver os Teus 

olhos. É esse o meu desejo. 

 

Levanto-me neste dia… 

Pela Tua força a empurrar-me 

Pela Tua força a amparar-me 

Pela Tua sabedoria a guiar-me 

Pelo Teu olhar a vigiar-me 
 

Pelo Teu ouvido a escutar-me 

Pela Tua Palavra a falar-me 

Pela Tua mão a guardar-me 

Pelo Teu escudo a proteger-me.  
 

Sei que estás comigo e estás para mim.  

Sei o quanto me amas.  

Sei as vezes que já me deste a mão.  

 

Por isso, hoje aqui te peço: empurra-    

-me, ampara-me, guia-me, vigia-me, 

escuta-me, fala-me, guarda-me, protege-

me. Amém. 
 

 
 

 

Descomplica (69) 
 

 

Transforma a tua vida 
 

11 verbos que descomplicam  
a tua vida: Recomeçar, Acreditar,  

Confiar, Esperar, Aceitar, Entregar, Desapegar, 
Persistir, Agradecer,  

Avançar e Descomplicar. 
 

Sexto verbo: “Entregar” 

A certeza renovada na Força maior 

que move todas as peças. As pazes 

feitas com a relação entre o que dou e o 

que mereço receber. A conexão diária 

com a natureza, mesmo a dois passos 

de casa. Dizer (mais vezes) não aos 

outros, dizer (mais vezes) sim a mim 

mesma. O alinhamento da minha vida 

com a ordem natural da Vida. Este lugar 

no peito que é estar em paz. A espera 

serena do tempo certo para cada coisa. 

Não carregar nada que não me faça 

falta. Seguir leve. Acreditar no amor e na 

persistência. Praticar, todos os dias, a 

gratidão. Rodear-me de pessoas-luz. E 

ter fé. Sempre. Pode até demorar e, na 

espera, fazer-nos desacreditar. Mas 

aquilo que é nosso – coisa ou pessoa – 

a nós irá sempre chegar.  
 

– Aquilo de que mais precisamos a 

nós irá sempre chegar. 
 

(Sofia Castro Fernandes)  

 

 

 
 

 

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 

esforços e alegria. E oferecer uma taça 

de vinho a quem chegar cansado do 

caminho. 

Senhor, ajuda-me a ser como Tu és. 
 

 
 

 

 

                                                                                                         

O nome dos meses 
 

O nome dos meses quase nunca é motivo 

de curiosidade, mas é interessante ver 

 por que os meses têm este nome  

e não outro. 

 

J U N H O   

 

Este mês tem o nome de Juno, a 

deusa romana do amor e do casamento. 

Segundo a mitologia romana, Juno 

cuidava de mulheres grávidas e 

crianças, garantindo o seu crescimento 

seguro. Por esse motivo, casar em junho 

é considerado mês de boa sorte não 

apenas para os casamentos, mas 

também para renovar os votos e 

conceber filhos. 
 

 
 

 

 

Seis Adágios populares 
 

1 

Quem não se farta a comer, 

 não se farta a beber. 

2 

Saúde come 

 quem não tem a boca grande. 

3 

A caçar e a comer, 

não te fies no prazer. 

4 

À tua mesa e à alheia, 

não te sentarás com a bexiga cheia. 

5 

A ceia quer-se 

sem sol, sem luz e sem moscas. 

6 

À hora de comer, 

sempre o diabo traz mais um. 
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Humor 

 

Inferno diferente 
 

Um homem morreu e foi para o 

inferno. Ao chegar lá, ficou surpreendido 

ao verificar que cada nação tinha o seu 

inferno. 

Parou à porta do inferno alemão e lá 

foi informado sobre o tipo de castigo que 

lhe seria aplicado: “primeiro vais ser 

colocado numa cadeira elétrica durante 

uma hora; depois colocam-te numa 

cama de pregos mais uma hora… Por 

fim, vem um demónio e chicoteia-te 

durante o resto do dia”. 

Arrepiado, o homem avança e dá 

uma olhadela ao inferno russo e 

americano. A receita é a mesma. Então 

o nosso homem avança mais e, com 

surpresa, encontra uma longa fila em 

frente do inferno italiano. Pergunta: 

– O que é que vós esperais aqui? 

– Esperamos entrar para o inferno 

italiano. 

– E qual é o castigo deste inferno? 

– Primeiro o condenado é colocado 

numa cadeira elétrica durante uma hora; 

depois colocam-no numa cama de 

pregos mais uma hora… Por fim, vem 

um demónio e chicoteia-te o resto do dia. 

– Mas, afinal, este inferno é igual aos 

outros. Como se explica que esteja aqui 

tanta gente à espera para entrar? 

– “Por causa dos cortes de energia, a 

cadeira elétrica não funciona; Os pregos 

foram pagos, mas nunca foram 

fornecidos, logo a cama é confortável; O 

diabo italiano costuma ser um 

funcionário público, pica o ponto e volta 

para casa, para os seus negócios 

privados”. 

(Está explicado!). 

 

Subsídio 
 

No Centro de Emprego: 

– Qual é a sua profissão? 

– Era caçador de feras… 

– Isso seria em África… 

– Não, não! Aqui em Portugal! 

– Mas em Portugal não há feras! 

– Por isso mesmo, é que estou aqui a 

pedir subsídio de desemprego. 

 
 
 

 

 
 

ESCALA DE LEITORES E MEC’s 

03-06-2021  

 Corpo de Deus 

 

C A R V A L H O S A   
 

L E I T O R E S 
 

 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

Avisos 
Não deve 

haver 

Missa 

Vespertina 

Maria 

Guiomar 

1.ª Leitura 
Maria 

Guiomar 

2.ª Leitura 
Maria 

Guiomar 

Oração 
Universal 

Maria 

Guiomar 
 

 

C A R V A L H O S A   
 

MINISTROS EXTRAORDINÁRIOS DA 

CAMUNHÃO 
 

 

Local 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

Local - 1  

 

Não deve 

haver Missa 

Vespertina 

 

 

  

Carla 

Sousa 

Local - 2  
Manuel 

Leão 

Local - 3 
José M.ª 

Matos 

Local - 4 
Glória 

Martins 

Local - 5 
Sr. Diácono, 

Dr. Cardoso 
 

 
 

Adoração  

em SILÊNCIO é… 
 

Silêncio é MANSIDÃO 

Quando tu não te defendes a ti 

mesmo contra as ofensas, quando não 

reclamas os teus direitos, quando deixas 

que Deus te defenda… Então o silêncio 

é mansidão. 

Silêncio é MISERICÓRDIA 

Quendo não revelas aos outros as 

faltas dos teus irmãos, quando perdoas 

prontamente sem remexer o passado, 

quando não julgas mas rezas no teu 

coração… Então o silêncio é 

misericórdia. 

Silêncio é PACIÊNCIA 

Quando aceitas o sofrimento 

alegremente, sem reclamar, quando não 

procuras consolações humanas, quando 

não te mostras muito excitado mas 

esperas pacientemente que a semente 

germine… Então o silêncio é 

PACIÊNCIA. 

Silêncio é HUMILDADE 

Quando não há competição, quando 

consideras as outras pessoas melhores 

que tu, quando deixas o teu irmão 

aparecer, crescer e amadurecer, quando 

alegremente abandonas tudo ao Senhor, 

quando as tuas ações podem ser mal 

interpretadas, quando deixas para os 

outros a glória da recompensa… Então o 

silêncio é HUMILDADE. 

Silêncio é FÉ 

Quando guardas silêncio porque 

sabes que o Senhor agirá, quando 

renuncias à voz do mundo para manter-   

-te na presença do Senhor, quando não 

te esforças para ser atendido porque é 

suficiente saberes que o Senhor 

entende… Então o silêncio é FÉ. 

Silêncio é ADORAÇÃO 

Quando abraças a cruz sem 

perguntar “por quê”… Então o silêncio é 

ADORAÇÃO. 

(Santa Teresa de Calcutá) 

 
 

 

 

Corpo de Cristo 

A Fechar 
 

CARINHO, é quando a gente não 

encontra nenhuma palavra para 

expressar o que sente e fala com as 

mãos, colocando o afago em cada dedo. 
 

 
 

 

 

Jornal concluído em 04 de maio 
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