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QUINTA-FEIRA SANTA DA 

 CEIA DO SENHOR 

 

 
 

 

 Quinta-Feira Santa da  

Ceia do Senhor 
 
Nesta Quinta Feira Santa, vimos encontrar-nos com 

Jesus, para celebrar com Ele a renovação da Última 

Ceia em que instituiu a Eucaristia e nos deixou o 

mandamento novo do amor. 

Mostremos-Lhe com a vida, o nosso amor 

agradecido, com o desejo de O receber sempre em 

nosso coração.  
 

 

 
 

 

 

Antífona de Entrada 
 

cf. Gal 6, 14 
 

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 condições 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 atual liberdade.  

De facto, cada geração faz a experiência 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 estrangeiros, 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 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. 
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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. 
 

 

 
 

 

 

 

Primeira Leitura 
Êx 12, 1-8.11-14 

 

  

MONIÇÃO: 
 

O Livro do Êxodo fala da libertação do povo de Israel. A 

saída do Egipto ficará marcada pelo cordeiro que lhes servirá 

de alimento e cujo sangue os livrará da morte. Ele é um 

símbolo de Cristo, que é o novo Cordeiro pascal, que livra da 

escravidão do pecado e alimenta para a vida eterna. 

 

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 pessoas, 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 espalhado 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. 11Quando 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 exterminador, 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: 

 
 
 
 

 

Apresenta uma voz, “semelhante” aquilo que seria a voz de 

Deus ao falar para Moisés e a Aarão: uma voz calma, meiga, 

macia, mas, ao mesmo tempo, uma voz firme, decidida e 

convicta. Não empregues a voz do enfadonho “choradinho”.  

Apesar de ser longa, proclama a Leitura devagar, sem 

pressa e respeita a pontuação, para que a assembleia te 

escute, percebendo, entendendo o que ouve com atenção e 

com gosto. Claro que se tu não ajudas, a assembleia boceja 

com sono e não te ouve, porque não a despertas… 

Imediatamente antes de subir ao ambão, faz exercícios 

silenciosos de respiração, para te facilitar nas frases longas 

que vais encontrar neste texto.  

E toma atenção às palavras: Êxodo (não é “êixodo - não 

tem “i”) / Aarão (não é “Arão”) / Egipto (o “p” é mudo, não se lê) 

/ umbrais / padieira / comê-la-ão / ázimos (não é “azímos”. O 

acento está no “á”) / cingidos / sandálias (não é “sendálias”) / 

cajado / primogénitos / exercerei / estiverdes (não é “estiveres”) 

/ exterminador / memorável / Festejá-lo-eis / ou outras. 
 

 

 

 

 
 

COMENTÁRIO À 1.ª LEITURA: 

 
Temos aqui, num texto de tipo catequético-litúrgico, 

a promulgação da lei da Páscoa judaica 

como «instituição perpétua», a ser festejada por todas 

as gerações (v. 14). Na origem desta festa da «Páscoa» 

– dum étimo semítico: salto festivo – parece estar uma 

antiga festa de pastores nómadas, própria da 

Primavera, a época em que nascem os cordeiros; então 

sacrificavam um cordeiro recém-nascido e com o seu 

sangue faziam ritos a implorar proteção e a 

fecundidade. Também pela época da Primavera parece 

que havia outra festa, a dos «Ázimos», com o sentido de  
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novidade e rotura com o passado (o fermento). As duas 

festas vieram a fundir-se numa só. A Torá terá assumido 

estas duas festas, dando-lhes o novo e profundo 

significado que neste texto legal fica bem assinalado, 

para celebrar a libertação do Egipto. 

A ceia pascal é celebrada na noite de 14 para 15 do 

mês de Nisan (março/abril), a noite da lua cheia que se 

seguia ao equinócio da primavera, pois o 1.º dia do mês 

era o primeiro dia da lua nova; então se comiam os pães 

ázimos, isto é, sem fermento (do grego a-zymê, em 

hebraico, os matsôth) durante os sete dias da festa, de 

15 a 21 de Nisan. O cordeiro imolado recordava aquele 

outro cordeiro com cujo sangue os israelitas marcaram 

as suas portas para que o «o flagelo exterminador» ali 

não atingisse ninguém. A própria palavra «Páscoa», 

com uma etimologia muito discutida, pode provir do 

étimo psh, que significa saltar, passar por cima 

de, prestando-se a significar o flagelo mortal que passou 

ao largo das casas dos israelitas (cf. Ex 12, 27) na 

região de Guéssen ou Góxen. Neste texto a palavra é 

entendida como a passagem do Senhor, a fim de libertar 

o seu povo. O pão sem fermento lembrava a pressa 

com que os israelitas saíram do Egipto, tendo de levar 

consigo a massa do pão antes de ter fermentado (Ex 12, 

34.39). 

No entanto, a celebração da Páscoa não era para os 

israelitas uma mera recordação agradecida da 

libertação duma escravidão passada, mas era algo que 

os orientava para uma libertação futura completa e 

definitiva, que se haveria de dar com a vinda do 

Messias. Havia mesmo uma crença judaica em que o 

Messias viria numa noite de Páscoa: «nesta noite foram 

libertados, e nela também serão libertos». Esta alegre 

esperança manifestava-se no costume, que ainda hoje 

se mantém, de deixar um lugar vazio à mesa, para 

alguém que chegue na última hora, que afortuna-

damente poderia ser o profeta Elias, precursor do 

Messias. De facto, um dia o próprio Messias havia de se 

pôr à mesa da ceia pascal, rodeado dos seus discípulos, 

para então inaugurar a era da autêntica e definitiva 

libertação.  

Jesus é o verdadeiro cordeiro pascal (1 Cor 5, 7; Jo 

19, 36) que se oferece em sacrifício, com cujo sangue 

somos redimidos e com cuja carne somos alimentados 

no banquete eucarístico, prelúdio do banquete celeste 

(cf. Mc 14, 25). Os samaritanos ainda hoje celebram a 

Páscoa como se descreve neste texto do Êxodo, sem 

refeição solene, sem vinho e à pressa. Os judeus 

celebram-na como refeição solene; já era assim no 

tempo de Jesus, em razão de já terem saído da 

escravidão para a liberdade; mas, em vez de comerem 

sentados como habitualmente, comiam recostados 

sobre esteiras ou divãs, apoiando-se sobre o braço 

esquerdo, a partir da época helenística (cf. Lc 22, 14). 
 

 

 

Comereis a toda a pressa:  

é a Páscoa do Senhor. 
  

(Ex 12, 11a)   

 
 

 

 

 

Salmo Responsorial 
Sl 115 (116), 12-13.15-16bc.17-18  

(R. cf. 1 Cor 10, 16) 

 
 

MONIÇÃO: 
 

O salmo é um cântico de ação de graças, que lembra as 

maravilhas que Deus fez em favor do Seu povo e continua a 

fazer por nós. 

  

REFRÃO: 

 

O CÁLICE DE BÊNÇÃO  

É COMUNHÃO DO SANGUE DE CRISTO. 

  

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 
1 Cor 11, 23-26 

 

 

MONIÇÃO: 
 

São Paulo na Carta aos Coríntios fala da última Ceia e da 

instituição da Eucaristia na noite em que Jesus ia ser entregue 

à morte. É o relato mais antigo da sua instituição. 

 

 

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, entregue 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, 

anunciareis a morte do Senhor, até que Ele 

venha. 
 

Palavra do Senhor. 
 
 

 

 

 
 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 

 
 
 
 

 

Ao proclamar esta Leitura, comporta-te e remete-te à tua 

condição de Leitor. Não és tu quem está a consagrar o pão e o 

vinho. Essa parte compete ao Sacerdote fazê-lo.  

Nesta Leitura, é sempre São Paulo que está a falar aos 

Coríntios. Mas o texto dentro de aspas «...» são palavras de 

Jesus. O restante texto são palavras de São Paulo.  

Assim, na última frase, desligar o texto a partir de “Na 

verdade, todas as vezes...” 

Presta atenção às palavras: transmiti (não é “transmito”) / 

beberdes (não é “beberes”) / comerdes (não é “comeres”) / ou 

outras. 
 
 

 

 

 
 

 

COMENTÁRIO À 2.ª LEITURA: 

 
Temos aqui o relato da última Ceia, o mais antigo 

dos quatro que aparecem no Novo Testamento, escrito 

apenas uns 25 anos após o acontecimento. São Paulo 

diz que isto mesmo já o tinha pregado aos cristãos (v. 

23) uns quatro anos atrás, durante os 18 meses em que 

evangelizou a cidade de Corinto, por ocasião da sua 

segunda viagem. 

v. 23 – «Recebi do Senhor» 

O original grego (com o uso da preposição apó e 

não pará) deixa ver que São Paulo recebeu esta 

doutrina pela tradição que remonta ao Senhor e não 

diretamente dele, por meio de alguma revelação, como 

alguém poderia pensar. «Na noite em que ia ser 

entregue»: Celebramos hoje uma dupla entrega do 

Senhor, a sua entrega às mãos dos seus inimigos, para 

morrer pelos nossos pecados e nos ganhar a vida 

divina, e a entrega no Sacramento da SS. Eucaristia, 

como alimento desta mesma vida divina. Para o seu 

amor infinito, é pouco dar-se todo uma só vez por todos; 

quer dar-se todo a cada um de nós todas as vezes que 

nos disponhamos a recebê-lo! 

v. 24 – «Isto é o Meu Corpo» 

A expressão de Jesus é categórica e terminante, 

sem deixar lugar a mal-entendidos. Não diz «aqui está o 

meu corpo», nem «isto simboliza o meu corpo», mas 

sim: «isto é o meu corpo», como se dissesse: este pão 

já não é pão, mas é o meu corpo, isto é, sou Eu mesmo. 

Todas as tentativas heréticas de entender estas 

palavras num sentido meramente simbólico, fazem 

violência ao texto e não têm seriedade. É certo que o 

verbo «ser» também pode ter o sentido de «ser como», 

«significar», mas isto é só quando do contexto se possa 

depreender que se trata duma comparação, o que não 

se dá aqui, pois não se vê como o pão seja como o 

Corpo de Jesus, ou como é que o pode significar. 

Atenda-se a que Jesus, com a palavra isto não se refere 

à ação de partir o pão, pois não pronuncia estas 

palavras enquanto parte o pão, mas depois de o ter 

partido; portanto não tem sentido dizer que, com a 

fração do pão, o Senhor queria representar o 

despedaçar do seu corpo por uma morte violenta (o 

corpo entregue). Jesus não podia querer dizer uma tal 

coisa, pois, se o quisesse dizer, havia de o explicitar, 

uma vez que o gesto de partir o pão era um gesto usual 

do chefe da mesa em todas as refeições, não sendo 

possível ver um outro sentido; por outro lado, o beber do 

cálice de modo nenhum se podia prestar a um tal 

sentido. 

Os Apóstolos vieram a entender as palavras de 

Jesus no seu verdadeiro realismo, como aparecem no 

discurso do Pão da Vida (Jo 6, 51-58). Se Jesus não 

quisesse dar este sentido realista às suas palavras, 

também os seus discípulos e a primitiva Igreja não lho 

podiam dar, porque beber o sangue era algo 

sumamente escandaloso para gente criada no judaísmo, 

que ia ao ponto de proibir a comida de animais não 

sangrados. Se São Paulo não entendesse estas 

palavras de Jesus num sentido realista, não teria podido 

afirmar no v. 27 (omitido na leitura de hoje): «quem 

comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente 

será réu do corpo e do sangue do Senhor»; e no v. 29 

fala de «distinguir o corpo do Senhor». 

Paulo VI, na encíclica Misterium fidei 

Nesta encíclica, Paulo VI rejeitou as explicações 

teológicas (como a da transignificação e a da 

transfinalização) que não respeitem suficientemente o 

realismo da presença real: «Mas para que, ninguém 

entenda erroneamente este modo de presença, que 

supera leis da natureza e constitui o maior dos milagres 

no seu género, é preciso seguir com docilidade a voz da 

Igreja docente e orante. Pois bem, esta voz, que é um 

eco perene da voz de Cristo, assegura-nos que Cristo 

se torna presente neste Sacramento pela conversão de 

toda a substância do pão no seu corpo e de toda a 

substância no vinho no seu sangue; conversão 

admirável e singular à qual a Igreja justamente e com 

propriedade chama transubstanciação» (atenda-se a 

que aqui a noção de substância não é a da Física ou da 

Química, mas a da Metafísica).  
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v. 24-25 – «Fazei isto em memória de Mim». 

Com estas palavras, Jesus entrega aos Apóstolos (e 

aos seus sucessores) o poder ministerial de celebrar o 

Mistério Eucarístico; por isso, Quinta-Feira Santa é o dia 

do sacerdócio e dos sacerdotes. 

v. 25 – «A Nova Aliança com o meu Sangue» 

Jesus compara o seu sangue, que vai derramar na 

cruz, ao sangue do sacrifício da Aliança do Sinai 

(cf. Ex 24, 8), como sendo o novo sacrifício com que se 

ratifica a Nova Aliança de Deus com a Humanidade, 

aliança anunciada pelos profetas (Jer 31, 31-33). Na 

Ceia temos o mesmo sacrifício do Calvário antecipado 

sacramentalmente através das palavras do próprio 

Jesus. Na Missa temos igualmente o mesmo sacrifício 

da Cruz renovado e representado sacramentalmente 

através da dupla consagração feita pelo sacerdote que 

atua na pessoa e em nome de Cristo, sendo Ele o 

mesmo oferente principal, a mesma vítima e sendo os 

merecimentos os mesmos do único Sacrifício redentor a 

serem aplicados, Sacrifício oferecido de uma vez para 

sempre (efápax: cf. Hebr 9, 25-28; 10, 10.18). 

v. 26 – «Anunciareis a Morte do Senhor» 

No altar já não se derrama o sangue de Cristo, como 

na Cruz, mas oferece-se, de modo incruento, o mesmo 

sacrifício, renovando e representando sacramental-

mente o mistério da mesma Morte que se deu no 

Calvário. 
 

 

 
 

 
 

 
Aclamação ao Evangelho 

Jo 13, 34 
 

 

MONIÇÃO: 
 

São João no Evangelho relata como Jesus lavou os pés 

aos Apóstolos na Quinta feira Santa, deixando-lhes o 

mandamento novo do amor. A Eucaristia seria a fonte desse 

amor fraterno e da união entre os discípulos de Jesus. 

 

REFRÃO: 
 

Glória a Vós, Jesus Cristo, 

Palavra do Pai. 

 

ACLAMAÇÃO: 

 

Dou-vos um mandamento novo, diz o Senhor: 

amai-vos uns aos outros como Eu vos amei. 
 

 

 

Jornal do Leitor 

 
 

 

 

 

Evangelho 
Jo 13, 1-15 

 

 

EVANGELHO: 

 
 
 
 

 

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 voltava, 4levantou-      

-Se da mesa, tirou o manto e tomou uma toalha 

que pôs à cintura. 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 

limpos». 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: 

 

v. 1. – «Antes da festa da Páscoa» 

A ceia de que aqui se fala (v. 2) não é descrita 

como sendo a Ceia Pascal dos Sinópticos (Mt 26, 17-

35; Mc 14, 12-31; Lc 22, 7-39), mas não pode ser outra, 

por se tratar da mesma da noite em que Jesus foi preso. 

Se São João se limita a dizer «antes da festa da 

Páscoa», sem precisar que era a véspera (a 

Preparação), é porque ele quer que se entenda a morte 

de Jesus como a imolação do cordeiro pascal, ao 

colocá-la no mesmo dia (a Preparação: 19, 31.42) em 

que no templo eram imolados os cordeiros para a festa; 

sendo assim, evita intencionalmente o dar à Última Ceia 

qualquer carácter pascal; e pensamos que esta pode 

ser uma séria razão para não falar da instituição da 

Eucaristia, aliás referida no discurso do Pão da Vida 

(cf. Jo 6, 51-58). «Amou-os até ao fim», isto é, até 

à consumação (19, 30), indicando o seu amor de total 

entrega, até à morte (cf. 15, 13; 1 Jo 3, 16; Gal 2, 20), 

embora com esta não termine o seu amor, pois «não só 

até aqui nos amou quem nos ama sempre e sem fim» 

(Santo Agostinho); a expressão poderia aludir também 

ao amor posto na realização da Eucaristia de que São 

João não conta a instituição, naturalmente por já lhe ter 

dedicado todo o capítulo VI e, como já se disse, para 

evitar dar a esta ceia um carácter pascal. Outra 

tradução possível: «levou o seu amor por eles até ao 

extremo». Jesus não só amou os seus até ao último 

momento da sua vida terrena, mas não podia amá-los 

mais: amou-nos até à loucura da Cruz e da Eucaristia. 

v. 3 – «Jesus, sabendo... 

. Lavar os pés era um ofício exclusivo de escravos 

(1 Sam 25, 41) e os rabinos chegavam a explicitar que 

só se devia impor esse humilhante serviço a escravos 

que não fossem da raça hebraica, baseando-se em Lv 

25, 39. Jesus, ao sujeitar-se a esse trabalho aviltante, 

tem bem presente o seu poder e a sua dignidade de 

Filho de Deus. A oposição decidida de Pedro mostra o 

profundo choque causado pela atitude do Senhor.  

Não se pode estabelecer o momento exato do 

lava-pés, pois não estavam previstas lavagens dos pés 

na Ceia, mas apenas o lavar das mãos; o que Jesus 

realiza é antes de mais uma ação simbólica, à maneira 

dos profetas. Talvez a discussão travada na Ceia sobre 

quem seria o maior dos Apóstolos (cf. Lc 22, 24) tenha 

levado Jesus a dar-lhes uma lição com o seu gesto: é 

maior aquele que mais serve.  

Aparecem dois significados no gesto de Jesus: um 

simbólico e outro de exemplo a imitar. Nos vv. 6-11, 

sobressai mais o valor simbólico: Jesus é 

quem purifica os seus dos seus pecados e sem isso não 

se pode ter parte com Ele (v. 8), purificação que é um 

efeito da sua Morte redentora. Nos vv. 14-15, Jesus 

propõe o seu exemplo para ser imitado: «Eu vos lavei os 

pés, sendo Mestre e Senhor, também vós deveis lavar 

os pés uns aos outros», isto é, prestar aos outros todos 

os serviços, mesmo os mais humildes e humilhantes.  

Ter autoridade na Igreja (e também na sociedade 

civil) não é ter à disposição os outros para ser servido, 

mas é estar à disposição de todos para os servir 

eficazmente. A vida cristã consiste em imitar o exemplo 

de Jesus Cristo: 1 Pe 2, 21; 1 Jo 2, 6; Fil 2, 5; 1 Cor 11, 

1; Ef 5, 1; 1 Tes 1, 6... 
  

 

 
Segue-se a cerimónia 

do “Lava-pés” e, a seguir, 

a “Oração Universal”. 

 
 

 

 

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. 
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Antífona da comunhão 
 

1 Cor 11, 24.25 

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. 
 

 

 
 

 

 

Monição da comunhão 
 
Jesus vem até nós em cada comunhão para nos 

encher do Seu amor para que o comuniquemos a todos 

à nossa volta 
  

 

 
 

 

 

Monição final 
 

Vamos partir com o desejo de agradecer a Jesus o 

presente magnífico de Quinta feira Santa, unindo-nos 

Ele na Sua Paixão e morte e vivendo com Ele uma vida 

nova de santidade e de amor aos outros. 
 

 

 
Terminada a distribuição da 

comunhão, deixa-se sobre o altar 

a píxide (com as partículas para a 

comunhão do dia seguinte). 

No final da Eucaristia, leva-se 

para o lugar de reserva 

(previamente preparado). 

 
 

 
 

 

 

Amou-os até ao fim 
 

 
A Quinta Feira Santa é para nós um dia cheio de 

emoções. Recordamos o amor infinito de Jesus que vai 

começar a Sua Paixão, que vai dar a Sua vida por nós. 

Antes disso quis deixar-nos outra prova do Seu Amor. 

“Tendo amado os Seus amou-os até ao fim”. Ficou para 

ser o nosso alimento, deixou o memorial da Sua Morte, 

que tornará presente até ao fim dos tempos a oferta do 

Seu Sacrifício no Calvário. 

Hoje é dia para avivar a nossa fé. Jesus podia fazer 

esse prodígio. Ele tem todo o poder. Nas bodas de 

Caná, ao fazer o primeiro milagre, estava já a manifestar 

esse poder e a preparar o milagre deste dia em que iria 

mudar o pão no Seu Corpo e o vinho em Seu Sangue, 

como transformou a água em vinho. 

Hoje é dia para agradecer este amor inaudito de 

Jesus, que Se dá a nós como alimento de vida eterna e 

quer ficar presente em nossos sacrários ao longo dos 

tempos, para ser o Amigo sempre ao nosso alcance. 

Façamos hoje muitos atos de amor e de ação de 

graças. Digamos muitas vezes a Jesus: Senhor, amo-Te 

na Santíssima Eucaristia. Aumenta-nos a fé a 

esperança e a caridade e a piedade. 

Na Eucaristia encontramos a força para vivermos o 

mandamento do amor que nos deixou na última Ceia: 

amar-nos de verdade, sabendo servir os outros, amá-los 

à maneira de Jesus. 
 

 

 
 

 

 

Isto é o Meu Corpo 
 

 
Jesus toma o pão em Suas mãos, depois de terem 

comido o cordeiro pascal como os outros israelitas 

naquela noite e diz-lhes: isto é o Meu Corpo entregue 

por vós. Naquele momento o pão deixou de ser pão, 

transformou-se no Corpo de Jesus, o vinho deixou de 

ser vinho para ser o Sangue de Jesus. 

A Igreja chama a esta mudança transubstanciação. 

Muda a substância, aquilo que faz com que o pão seja 

pão. Muda-se em Jesus, que está ali à maneira da 

substância, escondido sob as aparências do pão, que 

continuam a existir: a cor, o sabor, a aparência de pão. 

Elas são parte do sinal sacramental, que nos fala aos 

sentidos a dizer-nos que Jesus é alimento divino para 

nós. 

Ele é o pão da vida eterna, como tinha prometido 

antes em Cafarnaum: Eu sou o pão vivo descido do 

Céu. Quem comer deste pão viverá eternamente (Jo 6, 

51). 

Manifestar a nossa gratidão a Jesus neste dia é 

fazer o propósito decidido de alimentar-nos d’Ele com 

frequência e com a alma bem preparada. Como o 

centurião, em Cafarnaum, dizermos a Jesus: Senhor eu 

não sou digno de que entres em minha casa, mas diz 

uma só palavra e serei salvo. 

Recebamos a Jesus com amor, com a alma bem 

limpa do pecado e com uma grande fé e humildade. 
 

 

 

O vosso bem será o meu e as vossas pernas as 

minhas. E o dia mais feliz da minha vida  

será aquele em que puder das a vida por vós. 
 

 (Comboni) 
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Fazei isto em memória  

de Mim  
 
Jesus quis que este prodígio de amor se renovasse 

até ao fim dos tempos. Deu aos Seus Apóstolos o poder 

de fazerem o que Ele fez: Fazei isto em memória de 

Mim. Jesus ordena-os sacerdotes para poderem 

celebrar a Santa Missa. 

Eucaristia e Sacerdócio andam estreitamente 

unidos. Hoje é para nós oportunidade para rezar mais 

pelos sacerdotes. Pedir ao Senhor que sejam santos e 

celebrem piedosamente a Eucaristia. 

E pedir também para que todos os cristãos saibam 

apreciar a santa Missa, participando nela com fé, com o 

desejo de estar com Jesus, de escutar as Suas palavras 

de se alimentarem deste pão divino que Ele nos dá. 

A Santa Missa é memorial da morte de Jesus. 

Recorda a sua oferta ao Pai no Calvário e torna-a 

presente sobe o altar. As duas consagrações significam 

a morte de Jesus, como se o Seu Corpo e o Seu 

Sangue estivessem separados. As palavras da 

consagração referem a Sua morte: corpo entregue, 

Sangue derramado. 

É um verdadeiro sacrifício, oferta a Deus para O 

adorar, para agradecer, para pedir perdão e para pedir 

novos favores para a Humanidade. Nela somos 

chamados a participar unindo-nos à oferta de Cristo, 

pondo sobre o altar a nossa vida, as nossas penas, os 

nossos trabalhos, as nossas alegrias. 

A Eucaristia é um mistério de fé e de amor, que 

nunca meditaremos suficientemente. 

“Não ama a Cristo quem não ama a Santa Missa, 

quem não se esforça por vivê-la com serenidade e 

sossego, com devoção e carinho. O amor converte os 

enamorados em pessoas de sensibilidade fina e 

delicada; leva-os a descobrir, para que se esmerem em 

vivê-los, pormenores às vezes insignificantes, mas que 

trazem a marca de um coração apaixonado. É assim 

que devemos assistir à Santa Missa.” (JOSEMARIA 

ESCRIVÁ, Cristo que passa, 92). 

Visitemos muitas vezes a Jesus escondido nos 

sacrários das nossas igrejas, procurando fazer-Lhe 

companhia e encher-nos das Suas graças. São João 

Paulo II gostava de estudar e escrever na capela, junto 

do seu gabinete de trabalho. E algumas vezes passava 

noites inteiras ajoelhado ou prostrado junto do sacrário. 

O rei Balduíno da Bélgica visitava a Jesus e 

participava em horas de adoração eucarística. Dizia que 

ia bronzear a sua alma ao calor da Eucaristia. 

Peçamos a Nossa Senhora que nos ajude a tratar 

bem a Jesus na comunhão, a viver bem o encontro com 

Ele na Santa Missa, a procurá-Lo no Sacrário, a recebê-

-Lo como Ela O recebeu. 
 

 

 
 

 

 

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. 
 

 

 
 

 

 

Sabias que… 
 

  

Lava-pés 
 

O lava-pés era um sinal de hospitalidade 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. 
 

 

 

Se Eu, que sou Mestre e Senhor,  

vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés 

uns aos outros. Dei-vos o exemplo,  

para que, assim como Eu fiz,  

vós façais também». 
 

(Jo 13, 14-15) 
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Descomplica (121) 
 

Transforma a tua vida 
 

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

Confiar, Esperar, Aceitar, Entregar, Desapegar, Persistir, Agradecer,  
AVANÇAR e Descomplicar. 

 

Décimo verbo: “Avançar” 

 

Persiste em ser feliz todos os dias, e nos dias em 

que fores feliz contagia essa alegria. Persiste enquanto 

acreditares, mas desiste quando já não te fizer bem. 

Aprende a não ficar nada por dizer e escolhe sempre o 

melhor para ti. 

Confia em ti. Confia sempre na voz que vem do teu 

coração. Arrisca seguir os caminhos que ele te indicar. 

Tapa os ouvidos quando o ruído do mundo te quiser 

paralisar. Mora dentro dos abraços dos que te fazem 

bem. E agradece-lhes por existirem. Acredita no tempo 

certo de tudo e sê agradecido por tudo o que a vida te 

trouxer. 

– Não vou jurar que vai ser fácil. Mas 

prometo que vai valer a pena deixar (só) o 

coração falar.   
(Sofia Castro Fernandes) 

 
 

 
 

 

 

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. 
 

 

 
Vencedor é o que sabe amar, sofrer e perdoar;  

não o que sabe ou julga melhor.  
 

(H. Hessel) 

 

 
 

 

 

Seis Adágios populares 

 
.   1     . 

 

Café com pão,  

bolacha não. 
 

.   2     . 
 

Come pão, bebe água:  

viverás sem mágoa. 
 

.   3   . 
 

Comida sem pão, 

 é comida de lambão. 
 

.   4     . 
 

Coze-se o pão,  

enquanto o forno está quente. 
 

.   5     . 
 

Lágrimas com pão,  

ligeiras (passageiras) são. 
 

.   6     . 
 

Mais vale pão duro, 

 que figo maduro. 
 
 

 
 

 

 

H u m o r 
 

Plágio 
 

Na prisão, um preso vira-se para outro, e pergunta: 

– Por que é que estás aqui? 

– Concorrência comercial. 

– Como assim? 

– O governo e eu fabricamos notas iguais. 

 

Sorte 
 

Na escola, o professor faz uma pergunta: 

– Aníbal. Diz-me dois pronomes? 

E o Aníbal distraído como sempre, pergunta: 

– Quem, eu? 

E o professor aprova: 

– Correto. 

 

Deliciosa 
 

Três irmãos, depois de uns anos separados, 

encontraram-se. Tinham conseguido bons empregos e 

viviam numa razoável vida de sucesso… 

Quiseram então cada um deles dar um presente à  
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sua mãe muito idosa, que não saíra da sua terra natal.  

Segundo as suas posses, cada um foi dizendo: 

– Eu dei à mãe uma grande mansão – disse um dos 

irmãos. 

– Eu entreguei-lhe um bom carro, um Mercedes topo 

de gama, com motorista… 

– E o terceiro tentando interpretar os gostos 

religiosos da mãe, disse: 

– Eu como sei que a mãe está quase cega, mandei-  

-lhe um papagaio castanho que sabe a Bíblia toda de 

cor… foram anos de treino do pássaro num convento… 

basta que a mãe diga o capítulo e o versículo e ouve 

logo o que quer escutar. 

Passados alguns dias os filhos receberam cada 

qual, uma carta da mãe, agradecendo os presentes. 

Dizia: 

– José, a casa que me compraste é muito grande. 

Eu moro apenas num quarto e canso-me muito a limpar 

a casa toda. 

– Francisco, eu estou velha para sair de casa e 

viajar. Fico em casa o tempo todo e nunca uso o 

Mercedes que me deste… além disso o motorista é 

muito malcriado. 

– António, foste o único que sabe do que a tua mãe 

gosta: aquela galinha estava deliciosa. Muito obrigada. 
 

 

 
 

 

 

Escala de Leitores 
 

 
 

ESCALA DE LEITORES E M.E.C.  
 

14-04-2022 

Ceia do Senhor 

(Quinta-feira Santa) 
   
 
 

   C A R V A L H O S A .   
 

L E I T O R E S 
 

 

F U N Ç Ã O  
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

Avisos Haverá amanhã, 

Quinta-feira,  

a Eucaristia da 

Ceia do Senhor, 

em Eiriz. 

Rita Mendes 

1.ª Leitura Alexandra Brito 

2.ª Leitura Carla Sousa 

Oraç. Universal Rita Mendes 

LEITORES DE CARVALHOSA, DISPENSADOS 
 

 
 

   C A R V A L H O S A .   
 

M. E. C.s 
 

 

P O S I Ç Ã O 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

Local - 1 
A Eucaristia da 

Ceia do Senhor, 

será amanhã, 

Quinta-feira, 

em Eiriz. 

Carla Sousa 

Local - 2 Alexandra Brito 

Local - 3 Toni Moreira 

Local - 4 Manuel Leão 

Local - 5 Sr. Diácono 

M.E.C. DE CARVALHOSA, DISPENSADOS 
 

 
 

E I R I Z   
 

  LEITORES .  
 

 

 

FUNÇÃO 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

1.ª Leitura 
A nomear na reunião de preparação 

para a Semana Santa. 
2.ª Leitura 

Oraç. Univ. 
 

 

 
 

E I R I Z   
 

  MEC’s .  
 

 

 

POSIÇÃO 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 
 

1.º MEC 
A nomear na reunião de preparação 

para a Semana Santa. 
2.º MEC 

3.º MEC 
 

 

 
 

 

 

A Fechar 
 

o prémio de qualquer obra boa,  

é tê-la feito.  
 

(Séneca) 
 

 

 

JORNAL CONCLUÍDO EM 29 DE MARÇO. 

 
 

 

CEIA DO SENHOR – 14-04-2022 – N.º 743     Pág. 10 / 10 –    


