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mensagem de saudação

Celebramos hoje a Boa Nova da verdadeira esperança: Convidados a 
contemplar a Santíssima Trindade, somos incapazes de compreender pela 
lógica humana, mas totalmente habilitados a penetrar neste mistério imen-
so de comunhão que é o nosso Deus. Deus é Pai, Filho, e Espírito Santo, 
o Deus Comunhão, sempre em diálogo, sempre vivo e atento. Sabemos 
que é um Deus presente, solidário, disposto a escutar-nos, que nos fala 
ao coração, que nos perdoa e nos salva.

P. Mário Campos

a Palavra deste Domingo 

1ª Leitura: Provérbios 8, 22-31
“Eis o que diz a Sabedoria de Deus: «o Senhor criou-me 
como primícias da sua actividade»”.

Salmo 8   Como sois grande em toda a terra, Senhor, 
nosso Deus!

“Que é o homem para que vos lembreis dele, Senhor?”.

2ª Leitura: Romanos 5, 1-5
“A esperança não engana porque o amor de Deus foi derramado em 
nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado”.

evangelho: João 16, 12-15
“Quando vier o Espírito da verdade, Ele vos guiará para a verdade ple-
na!»”.
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miSSaS naS caPeLaS

Na próxima 3ª feira, dia 14, haverá missa na capela da granja nova às 19h00.

ceLebração Do corPo De DeuS
 

Na próxima 4ª feira, dia 15, haverá missa vespertina da solenidade do Corpo 
de Deus às 19h00. Na 5ª feira haverá missa às 08h30 e às 11h30. A seguir 
à missa das 11h30 haverá a procissão do corpo de Deus.

2. Quais são os sinais da presença de Deus na tua vida? 
3. «Fazei isto em memória de Mim!» Qual a importância da participação dos 
cristãos na missa dominical?

Proposta da semana: 

Semana da “partilha”. Na próxima 5ª feira celebramos a festa do Corpo de 
Deus, a grande festa da Eucaristia. Durante esta semana vamos viver numa 
constante atitude de partilha: partilha com os mais pobres, partilha do nosso 
tempo, do perdão, de muitos sorrisos…

ornamentação Da igreja
 

No dia 18 de Junho está a cargo do lugar da Portela. Nos dias 25 de Junho e 
2 de Julho será a vez do lugar da Abrunheira.



Quinta feira: Solenidade do corpo de Deus

1ª Leitura: Génesis 14, 18-20
“Melquisedec, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era 
sacerdote do Deus Altíssimo e abençoou Abraão”.

Salmo 109 (110) O Senhor é sacerdote para sempre!
“Disse o Senhor ao meu Senhor: «senta-te à minha direita»”.

2ª Leitura:  1Coríntios 11, 23-26
“Todas as vezes que comerdes deste Pão e beberdes deste Cálice, anun-
ciareis a morte do Senhor até que Ele venha”.

evangelho: Lucas 9, 11-17
“Todos comeram e ficaram saciados»”.

Refletindo com o Papa

“«Fazei isto em memória de Mim». Esta ordem de Cristo é referida por 
duas vezes pelo apóstolo Paulo quando narra à comunidade de corinto a 
instituição da Eucaristia. É o testemunho mais antigo que temos das palavras 
de Cristo na Última Ceia.

«Fazei isto», ou seja, tomai o pão, dai graças, parti-o; tomai o cálice, dai 
graças e distribuí-o. Jesus ordena que se repita o gesto com que instituiu o 
memorial da sua Páscoa, pelo qual nos deu o seu corpo e o seu Sangue. E este 
gesto chegou até nós: é o ‘fazer’ a Eucaristia que tem sempre Jesus como su-
jeito, mas se atua através das nossas pobres mãos ungidas de Espírito Santo.

«Fazei isto». Já antes Jesus pedira aos seus discípulos para «fazerem» 
algo que Ele, em obediência à vontade do Pai, tinha já decidido no seu íntimo 
realizar; acabamos de o ouvir no Evangelho: à vista das multidões cansadas e 
famintas, Jesus diz aos discípulos: «Dai-lhes vós mesmos de comer». Na rea-
lidade, é Jesus que abençoa e parte os pães até saciar toda aquela multidão, 
mas os cinco pães e os dois peixes são oferecidos pelos discípulos, e era isto 
o que Jesus queria: que eles, em vez de mandar embora a multidão, puses-
sem à disposição o pouco que tinham. E, depois, há outro gesto: os pedaços 

de pão, partidos pelas mãos santas e veneráveis do Senhor, passam para as 
pobres mãos dos discípulos, que os distribuem às pessoas. Também isto é 
«fazer» com Jesus, é «dar de comer» juntamente com Ele. Evidentemente 
este milagre não pretende apenas saciar a fome de um dia, mas é sinal daquilo 
que Cristo tem em mente realizar pela salvação de toda a humanidade, dando 
a sua carne e o seu sangue. E, no entanto, é preciso passar sempre através 
destes dois pequenos gestos: oferecer os poucos pães e peixes que temos; 
receber o pão partido das mãos de Jesus e distribuí-lo a todos.

«Partir». Esta é a outra palavra que explica o significado da frase: «fazei 
isto em memória de Mim». O próprio Jesus Se repatiu e Se reparte por nós. 
E pede que façamos dom de nós mesmos, que nos repartamos pelos outros. 
Foi precisamente este «partir o pão» que se tornou ícone, sinal de reconheci-
mento de Cristo e dos cristãos. Lembremo-nos de Emaús: reconheceram-No 
«ao partir do pão!». Recordemos a primeira comunidade de Jerusalém: «eram 
assíduos à fração do paõ». É a Eucaristia que se torna, desde o início, o centro 
e a forma da vida da Igreja. Mas pensemos também em todos os santos e 
santas, famosos ou anónimos, que se «repartiram» a si mesmos, a própria vida. 
Para «darem de comer» aos irmãos. Quantas mães, quantos pais, juntamente 
com o pão quotidiano cortado sobre a mesa de casa, repartiram o seu coração 
para fazer crescer os filhos, e fazê-los crescer bem! Quantos cristãos, como 
cidadãos responsáveis, repartiram a própria vida para defender a dignidade 
de todos, especialmente dos mais pobres, marginalizados e discriminados! 
Onde encontram a força para fazer tudo isto? Precisamente na Eucaristia: na 
força do amor do Senhor ressuscitado, que também hoje parte o pão para nós 
e repete: «Fazei isto em memória de mim».

Possa o gesto da procissão eucarística, que em breve realizaremos, ser tam-
bém resposta a esta ordem de Jesus. Um gesto para fazer memória d’Ele; um 
gesto para dar de comer à multidão de hoje; um gesto para repartir a nossa fé e 
a nossa vida como sinal do amor de Cristo por esta cidade e pelo mundo inteiro.”

(De uma reflexão do Papa sobre a solenidade do Corpo de Deus).

Para conversar em família e com os amigos:

1. Qual das leituras deste domingo te inspira mais? Porquê?


