
NOTA PRÉVIA 
 
1. Os esquemas de oração aqui propostos são parte e simples esboço de um 

trabalho que está a ser preparado pelo Secretariado Diocesano de Liturgia no 

âmbito do Congresso Eucarístico Diocesano e destinam-se a momentos de 

adoração ao Santíssimo Sacramento. Prevemos a publicação do livro completo o 

mais breve quanto possível para ajudar as paróquias da Diocese de Aveiro a 

viverem melhor o Lausperene Diocesano e outras iniciativas futuras de 

oração/adoração. 

 

2. Aqui apresentamos 8 esquemas já revistos do conjunto de 12 que estão a ser 

preparados, e uma meditação do Rosário. O objetivo é facilitar às comunidades 

que têm um hábito mensal de Adoração ao Santíssimo Sacramento um esquema 

por cada mês, considerando algumas temáticas próprias de cada época. Pensamos 

em propostas para crianças, adolescentes e jovens, que ainda estão a ser 

trabalhadas. 

 

3. Os esquemas de oração têm por base o Ritual Romano “Sagrada Comunhão e 

Culto do Mistério Eucarístico fora da Missa”, especialmente os n.ºs 82 a100, que 

servem de orientação para a Exposição da Santíssima Eucaristia (Exposição – 

Adoração – Bênção – Reposição).  

 

4. Neste esboço apresentamos textos que podem ser usados com toda a 

liberdade e ao critério de cada paróquia para o momento da Adoração, numa 

celebração comunitária, ou na meditação pessoal. Os esquemas, que procuram 

estar em sintonia com o nosso plano pastoral diocesano, apresentam uma 

primeira leitura bíblica do antigo ou novo testamento, um salmo responsorial, um 

excerto do Evangelho, 3 meditações, sendo normalmente a primeira da tradição 

patrística, a segunda do magistério pontifício e a terceira da Carta Pastoral “Dai-

lhes vós mesmos de comer”, de D. António Moiteiro, ou outro texto do 

magistério episcopal, e preces. A proposta deve ser livremente enriquecida com 

cânticos intercalares e momentos de silêncio1.  

 

5. Para a escolha dos cânticos poderá ajudar o índice preparado este ano pelo 

Departamento Diocesano de Música Litúrgica “50 cânticos para o Ano da 

Eucaristia, Sacramento da Caridade” (em anexo), ou a publicação do Secretariado 

Nacional de Liturgia “Cânticos para o Culto Eucarístico”. Seguem também o Hino 

para o Congresso Eucarístico Diocesano e um outro cântico com o tema do 

nosso ano pastoral. 

                                                           
1 «Durante a exposição, ordenem-se de tal modo as orações, os cânticos e as leituras, 
que os fiéis, entregues à oração, estejam unidos a Cristo Senhor. A fim de alimentar uma 

oração mais íntima, façam-se leituras da sagrada Escritura com homilia, ou exortações 

breves, que levem a uma melhor estima do mistério eucarístico. Convém igualmente que 

os fiéis respondam à Palavra de Deus com cânticos. É bom que, em certos momentos, 

se guarde o silêncio sagrado». RITUAL ROMANO – Sagrada Comunhão e Culto do 

Mistério Eucarístico Fora da Missa, nº 95. 



2 
 

Secretariado Diocesano de Liturgia – Aveiro | 2018 

 

I 

UNIDADE E COMUNHÃO 
Para que o amor com que Me amaste esteja neles e Eu esteja neles 

 

Leitura  
Ez 36,24-28 

 

Leitura da Profecia de Ezequiel  

 

Eis o que diz o Senhor: 

«Retirar-vos-ei de entre as nações, 

reunir-vos-ei de todos os países, 

para vos restabelecer na vossa terra. 

Derramarei sobre vós água pura 

e ficareis limpos de todas as imundícies; 

e purificar-vos-ei de todos os falsos deuses. 

Dar-vos-ei um coração novo 

e infundirei em vós um espírito novo. 

Arrancarei do vosso peito o coração de pedra 

e dar-vos-ei um coração de carne. 

Infundirei em vós o meu espírito 

e farei que vivais segundo os meus preceitos, 

que observeis e ponhais em prática as minhas leis. 

Habitareis na terra que dei a vossos pais; 

sereis o meu povo e Eu serei o vosso Deus». 

 

Palavra do Senhor. 

 

 

Salmo Responsorial  
Salmo 22 (23), 1-3a.3b-4.5.6 

 

Refrão: O Senhor é meu pastor: nada me faltará. 

 

O Senhor é meu pastor: nada me falta. 

Leva-me a descansar em verdes prados, 

conduz-me às águas refrescantes 

e reconforta a minha alma. 

 

Ele me guia por sendas direitas por amor do seu nome. 

Ainda que tenha de andar por vales tenebrosos, 
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não temerei nenhum mal, porque Vós estais comigo: 

o vosso cajado e o vosso báculo me enchem de confiança. 

 

Para mim preparais a mesa 

à vista dos meus adversários; 

com óleo me perfumais a cabeça 

e meu cálice transborda. 

 

A bondade e a graça hão-de acompanhar-me 

todos os dias da minha vida, 

e habitarei na casa do Senhor 

para todo o sempre. 

 

 

Evangelho 
Jo 17, 20-26 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João 

 

Naquele tempo, 

Jesus ergueu os olhos ao Céu e disse: 

«Pai santo, 

não peço somente por eles, 

mas também por aqueles que vão acreditar em Mim 

por meio da sua palavra, 

para que eles sejam todos um, 

como Tu, Pai, o és em Mim e Eu em Ti, 

para que também eles sejam um em Nós 

e o mundo acredite que Tu Me enviaste. 

Eu dei-lhes a glória que Tu Me deste, 

para que sejam um, como Nós somos um: 

Eu neles e Tu em Mim, 

para que sejam consumados na unidade 

e o mundo reconheça que Tu Me enviaste 

e que os amaste como a Mim. 

Pai, quero que onde Eu estou, 

também estejam comigo os que Me deste, 

para que vejam a minha glória, a glória que Me deste, 

por Me teres amado antes da criação do mundo. 

Pai justo, o mundo não Te conheceu,  

mas Eu conheci-Te 

e estes reconheceram que Tu Me enviaste. 

Dei-lhes a conhecer o teu nome 
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e dá-lo-ei a conhecer, 

para que o amor com que Me amaste esteja neles 

e Eu esteja neles». 

 

Palavra da salvação. 

 

 

Meditações  
 

1.  
O Salvador dirigiu a Seu Pai esta prece por intenção dos Seus discípulos: 

«que o amor que Me tiveste esteja neles e Eu esteja neles também»; e ainda: 

«que todos sejam um só; como Tu, Pai estás em Mim e Eu em Ti, que 

também eles sejam um em nós.» Esta prece há-de realizar-se plenamente 

em nós quando aquele perfeitíssimo amor com que Ele nos amou (1Jo 4,10) 

passar a ser o próprio movimento do nosso coração, em cumprimento 

desta prece do Senhor [...]. 

Isto acontecerá quando todo o nosso amor, todo o nosso desejo, esforço, 

procura, pensamento, tudo aquilo que vivemos e de que falamos, tudo o 

que respiramos, outra coisa não for a não ser Deus, unicamente: quando 

assimilarmos, na alma e no coração, a unidade presente do Pai com o Filho 

e do Filho com o Pai – isto é, quando, imitando finalmente a verdadeira 

caridade, pura e indestrutível, com que Ele nos ama, a Ele nos unirmos 

também por uma caridade contínua e inalterável, e a Ele estivermos tão 

ligados que a nossa própria respiração, pensamento, linguagem mais não 

sejam que Ele e só Ele. Alcançaremos assim, por fim, [...] o que o Senhor na 

Sua prece desejava ver cumprir-se em nós: «que sejam um, como Nós 

somos Um. Eu neles e Tu em mim, para que eles cheguem à perfeição da 

unidade» e «Pai, quero que onde Eu estiver estejam também comigo aqueles 

que Tu me confiaste».2 

 

2. 
Na Eucaristia, revela-se o desígnio de amor que guia toda a história da 

salvação (Ef 1, 9- 10; 3, 8-11). Nela, o Deus-Trindade (Deus Trinitas), que 

em Si mesmo é amor (1 Jo 4, 7-8), envolve-Se plenamente com a nossa 

condição humana. No pão e no vinho, sob cujas aparências Cristo Se nos 

dá na ceia pascal (Lc 22, 14-20; 1 Cor 11, 23-26), é toda a vida divina que 

nos alcança e se comunica a nós na forma do sacramento: Deus é comunhão 

perfeita de amor entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Já na criação, o 

homem fora chamado a partilhar, em certa medida, o sopro vital de Deus 

(Gn 2, 7). Mas, é em Cristo morto e ressuscitado e na efusão do Espírito 

                                                           
2 JOÃO CASSIANO – Conferências, nº 10, 6-7; PL 49, 827. 
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Santo, dado sem medida (Jo 3, 34), que nos tornamos participantes da 

intimidade divina. Assim Jesus Cristo, que «pelo Espírito eterno Se ofereceu 

a Deus como vítima sem mancha» (Heb 9, 14), no dom eucarístico 

comunica-nos a própria vida divina. Trata-se de um dom absolutamente 

gratuito, devido apenas às promessas de Deus cumpridas para além de toda 

e qualquer medida. A Igreja acolhe, celebra e adora este dom, com fiel 

obediência. O «mistério da fé» é mistério de amor trinitário, no qual, por 

graça, somos chamados a participar. Por isso, também nós devemos 

exclamar com Santo Agostinho: «Se vês a caridade, vês a Trindade».3 

 

3. 
A Eucaristia, que não se esgota na Missa, é muito mais que o deixarmo-nos 

deslumbrar pela presença real de Cristo nas espécies eucarísticas do pão e 

do vinho. Deve ajudar-nos a descobrir o verdadeiro significado do gesto 

eucarístico da entrega. Quem comunga e se torna um com Cristo une-se 

intimamente com cada irmão e deve expressá-lo no amor e no serviço aos 

outros. A centralidade da Eucaristia na vida da Igreja é atestada na fração 

do pão. «As nossas comunidades, quando celebram a Eucaristia, devem 

consciencializar-se cada vez mais de que o sacrifício de Jesus é por todos; 

e, assim, a Eucaristia impele todo o que acredita n'Ele a fazer-se “pão 

repartido” para os outros e, consequentemente, a empenhar-se por um 

mundo mais justo e fraterno. Como sucedeu na multiplicação dos pães e 

dos peixes, temos de reconhecer que Cristo continua, ainda hoje, a exortar 

os seus discípulos a empenharem-se pessoalmente: “Dai-lhes vós de 

comer”(Mt 14,16)» (Sacramentum Caritatis 88).  

São muitos os que alimentados pela Eucaristia e oração têm dado 

testemunho de verdadeira ajuda aos irmãos, mas ainda é necessário 

converter muitos corações humanos. Por medo ou por vergonha 

acomodamo-nos, fazendo apenas o que nos diz a nossa consciência, 

descuidando aquilo que o próprio Jesus disse: “Se permanecerdes féis à 

Minha palavra, diz o Senhor, sereis verdadeiramente meus discípulos, 

conhecereis a verdade e a verdade vos libertará” (Jo 8,31-32). A 

participação na assembleia litúrgica dominical, ao lado de todos os irmãos e 

de todas as irmãs com os quais se forma um só corpo em Cristo Jesus exige 

uma participação consciente do mistério que se celebra e comunica na 

palavra, nos gestos e sinais, e ao mesmo tempo a compreensão do que se 

diz e faz.4 

 

 

                                                           
3 BENTO XVI – Sacramentum Caritatis, Exortação Apostólica pós-sinodal, nº 8. 
4 D. ANTÓNIO MOITEIRO – Dai-lhes vós mesmos de comer, Carta Pastoral, nº 20. 
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Preces5 
 

Irmãos caríssimos: Reunidos em nome do Senhor, que está presente no 

meio de nós, oremos com toda a confiança ao Pai celeste, pelas 

necessidades de todos os homens, dizendo:  

 

Ouvi-nos, Senhor. 

 

1.  Pela santa Igreja de Deus, para que seja congregada na unidade da 

mesma fé, em torno da Santíssima Eucaristia, oremos ao Senhor.  

 

2.  Pelos povos do mundo inteiro, para que Deus os assista na realização 

do seu desenvolvimento, e faça nascer no coração dos governantes 

um grande desejo de paz, oremos ao Senhor.  

 

3.  Pelos que não têm o pão de cada dia, para que Deus dê alimento a 

todos os homens e mostre o seu rosto de bondade a quantos O 

invocam em suas necessidades, oremos ao Senhor.  

 

4.  Pelos fiéis cristãos, particularmente pelos mais jovens e pelos 

esposos, para que busquem e encontrem no Santíssimo Sacramento 

o manancial inesgotável da sua vida interior, oremos ao Senhor.  

 

5.  Pelos doentes e por todos os que sofrem, para que a Comunhão do 

Corpo de Cristo os ajude a recuperar a saúde e a paz do coração, 

oremos ao Senhor. 

 

6.  Pelos agonizantes, para que o santo Viático os console e fortaleça na 

esperança da vida eterna, e os faça caminhar em paz para o reino dos 

Céus, oremos ao Senhor.  

 

7.  Por esta assembleia cristã, para que espere a vinda gloriosa de Jesus 

Cristo, e celebre na Eucaristia o penhor da vida que não terá fim, 

oremos ao Senhor. 

 

Pai nosso 

 

Senhor nosso Deus,  

que fortaleceis continuamente a vossa Igreja  

com o Corpo e o Sangue de Cristo,  

                                                           
5 RITUAL ROMANO – Sagrada Comunhão e Culto do Mistério Eucarístico Fora da Missa, 
nº 188. 
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fazei-nos encontrar uma santa alegria  

na abundâncias dos dons com que nos saciais.  

Por Cristo, nosso Senhor. 
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II 

OBRAS DE MISERICÓRDIA 

VIDA CONSAGRADA 
Tive fome e destes-me de comer 

 

Leitura  
Is 58, 6-11 

 

Leitura da Livro de Isaías 

 

Eis o que diz o Senhor Deus: 

«Não será este porventura o jejum que Me agrada: 

quebrar as cadeias injustas, 

desatar os laços da servidão, 

pôr em liberdade os oprimidos, 

destruir todos os jugos? 

Não será repartir o teu pão com o faminto, 

dar pousada aos pobres sem abrigo, 

levar roupa aos que não têm que vestir 

e não voltar as costas ao teu semelhante? 

Então a tua luz despontará como a aurora 

e as tuas feridas não tardarão a sarar. 

Preceder-te-á a tua justiça 

e seguir-te-á a glória do Senhor. 

Então, se chamares, o Senhor responderá; 

se O invocares, dir-te-á: ‘Estou aqui’. 

Se tirares do meio de ti toda a opressão, 

os gestos de ameaça e as palavras ofensivas, 

se deres do teu pão ao faminto 

e matares a fome ao indigente, 

brilhará na escuridão a tua luz 

e a tua noite será como o meio-dia. 

O Senhor será sempre o teu guia 

e saciará a tua alma nos lugares desertos. 

Dará vigor aos teus ossos 

e tu serás como o jardim bem regado, 

como nascente cujas águas nunca secam». 

 

Palavra do Senhor. 
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Salmo Responsorial  
Salmo 111 (112), 1-2.3-4.5-6.7-8.9 

 

Refrão: Feliz o homem que espera no Senhor. 

 

Feliz o homem que teme ao Senhor 

e ama ardentemente os seus preceitos. 

A sua descendência será poderosa sobre a terra, 

será abençoada a geração dos justos. 

 

Haverá em sua casa abundância e riqueza, 

a sua generosidade permanece para sempre. 

Brilha diante dos rectos, como luz nas trevas, 

o homem misericordioso, compassivo e justo. 

 

Ditoso o homem que se compadece e empresta 

e dispõe das suas coisas com justiça. 

Este jamais será abalado: 

o justo deixará memória eterna. 

 

Ele não receia más notícias, 

seu coração está firme, confiado no Senhor. 

O seu coração é inabalável, nada teme, 

e verá os adversários confundidos. 

 

Reparte com largueza pelos pobres, 

a sua generosidade permanece para sempre 

e pode levantar a cabeça com dignidade. 

 

 

Evangelho 
Mt 25, 31-40 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus 

 

Naquele tempo, 

disse Jesus aos seus discípulos: 

«Quando o Filho do homem vier na sua glória 

com todos os seus Anjos, 

sentar-Se-á no seu trono glorioso. 

Todas as nações se reunirão na sua presença 

e Ele separará uns dos outros, 

como o pastor separa as ovelhas dos cabritos; 
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e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. 

Então o Rei dirá aos que estiverem à sua direita: 

‘Vinde, benditos de meu Pai; 

recebei como herança o reino 

que vos está preparado desde a criação do mundo. 

Porque tive fome e destes-Me de comer; 

tive sede e destes-Me de beber; 

era peregrino e Me recolhestes; 

não tinha roupa e Me vestistes; 

estive doente e viestes visitar-Me; 

estava na prisão e fostes ver-Me’. 

Então os justos Lhe dirão: 

‘Senhor, quando é que Te vimos com fome 

e Te demos de comer, 

ou com sede e Te demos de beber? 

Quando é que Te vimos peregrino e Te recolhemos, 

ou sem roupa e Te vestimos? 

Quando é que Te vimos doente ou na prisão e Te fomos ver?’. 

E o Rei lhes responderá: 

‘Em verdade vos digo: Quantas vezes o fizestes 

a um dos meus irmãos mais pequeninos, 

a Mim o fizestes’». 

 

Palavra da salvação. 

 

Meditações  
 

1.  
Cristo disse: «Tive fome e destes-Me de comer» (Mt 25, 35). E não teve 

fome só de pão, mas também da estima acolhedora que nos permite 

sentirmo-nos amados, reconhecidos, sermos alguém aos olhos de outrem. 

Ele não foi desprovido só das suas vestes, mas também da dignidade e do 

respeito humano, pela grande injustiça que é cometida com o pobre, que é 

precisamente ser desprezado por ser pobre. Não só foi privado de um teto, 

mas também sofreu as privações por que passam os encarcerados, os 

rejeitados e os escorraçados, aqueles que vagueiam pelo mundo sem ter 

ninguém que trate deles.  

Ao desceres a rua, sem outro propósito senão esse, talvez atentes no 

homem que está ali à esquina, e vás ao seu encontro. Talvez ele fique de pé 

atrás, mas tu colocas-te na sua frente. Tens de irradiar a presença que trazes 

dentro de ti com o amor e a atenção que dás ao homem a quem te diriges. 

E porquê? Porque, para ti, Ele é Jesus. Sim, é Jesus, mas não pode receber-

te em sua casa — é por isso que tens de ser tu a dirigir-te a Ele. Ele está 
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escondido ali, naquela pessoa. Jesus, oculto no mais pequenino dos irmãos 

(Mt 25, 40), cheio de fome de pão, mas também de amor, de 

reconhecimento, de ser tido como alguém com valor.6 

 

2. 
A Igreja, assumindo como própria a missão do Senhor, anuncia o Evangelho 

a todo o homem e mulher, preocupando-se pela sua salvação integral. Mas, 

com uma atenção especial, uma verdadeira «opção preferencial», ela dirige-

se a quantos se encontram em situação de maior debilidade e, 

consequentemente, de maior necessidade. «Pobres», nas várias aceções da 

pobreza, são os oprimidos, os marginalizados, os idosos, os doentes, as 

crianças, todos aqueles que são considerados e tratados como «últimos» na 

sociedade. 

A opção pelos pobres inscreve-se na própria dinâmica do amor, vivido 

segundo Jesus Cristo. Assim estão obrigados a ela todos os seus discípulos; 

mas aqueles que querem seguir o Senhor mais de perto, imitando as suas 

atitudes, não podem deixar de se sentirem implicados de modo 

absolutamente particular em tal opção. A sinceridade da sua resposta ao 

amor de Cristo leva-os a viver como pobres e a abraçar a causa dos pobres. 

[...] 

O Evangelho torna-se efetivo através da caridade, que é glória da Igreja e 

sinal da sua fidelidade ao Senhor. Demonstra-o toda a história da vida 

consagrada, que pode ser considerada como uma exegese viva da palavra 

de Jesus: «Sempre que fizestes isto a um destes meus irmãos mais 

pequeninos, a Mim mesmo o fizestes» (Mt 25,40). Muitos Institutos, 

especialmente na idade moderna, nasceram precisamente para ir ao 

encontro das diversas necessidades dos pobres. Mas, mesmo quando tal 

finalidade não foi determinante, a atenção e a solicitude pelos indigentes, 

expressas mediante a oração, o acolhimento e a hospitalidade, sempre 

acompanharam naturalmente as várias formas de vida consagrada, inclusive 

a vida contemplativa. E como poderia ser de outra maneira, uma vez que o 

Senhor encontrado na contemplação é o mesmo que vive e sofre nos 

pobres? A história da vida consagrada é rica, neste sentido, de exemplos 

maravilhosos, por vezes geniais. S. Paulino de Nola, depois de ter distribuído 

os seus bens aos pobres para se consagrar a Deus, levantou as celas do seu 

mosteiro sobre um albergue destinado precisamente aos indigentes. Ele 

rejubilava ao pensar nesta singular «permuta de dons»: os pobres por ele 

assistidos consolidavam, com a sua oração, os próprios «alicerces» da sua 

casa, toda ela dedicada ao louvor de Deus. S. Vicente de Paulo, por seu lado, 

gostava de dizer que, quando se tem de deixar a oração para ir prestar 

                                                           
6 SANTA TERESA DE CALCUTÁ – Não há maior amor. 
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assistência a um pobre em necessidade, na realidade a oração não é 

interrompida, porque «se deixa Deus para ir estar com Deus». 

Servir os pobres é ato de evangelização e, ao mesmo tempo, selo de 

fidelidade ao Evangelho e estímulo de conversão permanente para a vida 

consagrada, porque — como diz S. Gregório Magno — «quando a caridade 

se debruça amorosamente a prover mesmo às ínfimas necessidades do 

próximo, então é que se alteia até aos cumes mais elevados. E quando 

benignamente se inclina sobre as necessidades extremas, então mais 

vigorosamente retoma o voo para as alturas».7 

 

3. 
A caridade representa o maior mandamento social; é o serviço que tem de 

prestar toda a pessoa humana, tal como refere São Camilo de Lellis, 

traduzido no lema “Mais caridade nas mãos”. Não há duvida que das mãos 

irradiam prodigiosos milagres. Assim como Deus é louvado pelos monges 

com o canto e com a voz, assim também é louvado por todos aqueles que 

com as mãos realizam obras de misericórdia para com o próximo. Todos 

os homens, incluindo os não cristãos, se encontram perante um 'tu' humano 

ao qual têm de dizer: acolho-te, compreendo-te, ajudo-te... Todos seremos 

julgados pelo amor. Contudo, o que os crentes estão chamados a manter 

vivo é a consciência de que o Senhor é a fonte de todo o amor: Ele torna 

visível, em forma humana, o amor de Deus.  

Os pobres foram parte integrante do ministério de Jesus: viveu toda a sua 

vida pública a fazer-se próximo dos leprosos, dos possessos, dos que viviam 

mergulhados na miséria, dos sem-abrigo, dos que eram desprezados pela 

sociedade. Ele veio ao mundo para responder ao grito dos pobres e dos 

excluídos da sociedade, chegando mesmo a identificar-se com eles, “sendo 

rico, fez-se pobre” (2Cor 8,9) Jesus sofria com a rejeição de Jerusalém (cf. 

Mt 23,37) e, por esta situação, chorou (cf. Lc 19,41). Compadecia-Se 

também à vista da multidão atribulada (cf. Mc 6,34). Vendo os outros a 

chorar, comovia-se e turbava-se (cf. Jo 11, 33), e Ele mesmo chorou pela 

morte de um amigo (cf. Jo 11,35). «Estas manifestações da sua sensibilidade 

mostram até que ponto estava aberto aos outros o seu coração humano» 

(AL 144). A sua dor é uma dor de amor. Por sua vez, aquele que recebe a 

compaixão de Deus, deve manifestá-la para com o seu semelhante em atos 

concretos, pois só assim põe em prática a vontade de Deus.8 

 

 

                                                           
7 SÃO JOÃO PAULO II – Vita Consecrata, Exortação pós-sinodal, nº 82. 
8 D. ANTÓNIO MOITEIRO – Dai-lhes vós mesmos de comer, Carta Pastoral, nº 5. 



13 
 

Secretariado Diocesano de Liturgia – Aveiro | 2018 

 

Preces9 
 

Irmãos caríssimos: Todos nós, que temos por alimento espiritual o mesmo 

pão descido do Céu, imploremos, numa só voz, o Senhor Jesus Cristo, 

dizendo: 

 

Ouvi-nos, Senhor. 

 

1.  Pelos fiéis e pelos ministros sagrados que os servem, para que, ao 

oferecerem a vítima imaculada no sacrifício da Eucaristia, aprendam a 

oferecer-se a si mesmos, oremos ao Senhor. 

 

2.  Pela justiça e paz em todo o mundo, para que os cristãos, fortalecidos 

pela unidade que lhes vem do Sacramento do altar, trabalhem pela 

verdadeira concórdia entre os homens de boa vontade, oremos ao 

Senhor. 

 

3.  Pelas necessidades de todos os homens, para que Jesus Cristo lhes 

dê remédio com a sua misericórdia, e os mais infelizes encontrem 

quem os acolha com amizade, oremos ao Senhor. 

 

4.  Pelos pobres e aflitos, pelos doentes e moribundos e por todos os 

que sofrem, para que encontrem junto de nós alívio, consolação e 

partilha de bens, oremos ao Senhor. 

 

Senhor Jesus Cristo, 

que alimentais continuamente a Igreja 

com o mistério do vosso Corpo e Sangue, 

concedei-nos a graça de encontrar a verdadeira alegria 

na riqueza infinita dos vossos dons. 

Vós que sois Deus, com o Pai, na unidade do Espírito Santo. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 RITUAL ROMANO – Sagrada Comunhão e Culto do Mistério Eucarístico Fora da Missa, 
nº 188. 
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III 

AMOR AO PRÓXIMO 
Então vai e faz o mesmo 

 

Leitura  
Dt 30, 10-14 
 

Leitura do Livro do Deuteronómio 

 

Moisés falou ao povo, dizendo: 

«Escutarás a voz do Senhor, teu Deus, 

cumprindo os seus preceitos e mandamentos 

que estão escritos no Livro da Lei, 

e converter-te-ás ao Senhor, teu Deus, 

com todo o teu coração e com toda a tua alma. 

Este mandamento que hoje te imponho 

não está acima das tuas forças nem fora do teu alcance. 

Não está no céu, para que precises de dizer: 

‘Quem irá por nós subir ao céu, 

para no-lo buscar e fazer ouvir, 

a fim de o pormos em prática?’. 

Não está para além dos mares,  

para que precises de dizer: 

‘Quem irá por nós transpor os mares, 

para no-lo buscar e fazer ouvir, 

a fim de o pormos em prática?’. 

Esta palavra está perto de ti, 

está na tua boca e no teu coração, 

para que a possas pôr em prática». 

 

Palavra do Senhor. 

 

 

Salmo Responsorial  
Salmo 68 (69), 14.17.30-31.33-34.36ab.37 

 

Refrão: Procurai, pobres, o Senhor e encontrareis a vida. 

 

A Vós, Senhor, elevo a minha súplica, 

pela vossa imensa bondade respondei-me. 

Ouvi-me, Senhor, pela bondade da vossa graça, 
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voltai-Vos para mim pela vossa grande misericórdia. 

 

Eu sou pobre e miserável: 

defendei-me com a vossa protecção. 

Louvarei com cânticos o nome de Deus 

e em acção de graças O glorificarei. 

 

Vós, humildes, olhai e alegrai-vos, 

buscai o Senhor e o vosso coração se reanimará. 

O Senhor ouve os pobres 

e não despreza os cativos. 

 

Deus protegerá Sião, 

reconstruirá as cidades de Judá. 

Os seus servos a receberão em herança, 

e nela hão-de morar os que amam o seu nome. 

 

 

Evangelho 
Lc 10, 25-37 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas 

 

Naquele tempo, 

levantou-se um doutor da lei 

e perguntou a Jesus para O experimentar: 

«Mestre, 

que hei-de fazer para receber como herança a vida eterna?». 

Jesus disse-lhe: 

«Que está escrito na Lei? Como lês tu?». 

Ele respondeu: 

«Amarás o Senhor teu Deus 

com todo o teu coração e com toda a tua alma, 

com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento; 

e ao próximo como a ti mesmo». 

Disse-lhe Jesus: 

«Respondeste bem. Faz isso e viverás». 

Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: 

«E quem é o meu próximo?». 

Jesus, tomando a palavra, disse: 

«Um homem descia de Jerusalém para Jericó 

e caiu nas mãos dos salteadores. 

Roubaram-lhe tudo o que levava, espancaram-no 
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e foram-se embora, deixando-o meio-morto. 

Por coincidência, descia pelo mesmo caminho um sacerdote; 

viu-o e passou adiante. 

Do mesmo modo, um levita que vinha por aquele lugar, 

viu-o e passou também adiante. 

Mas um samaritano, que ia de viagem, 

passou junto dele e, ao vê-lo, encheu-se de compaixão. 

Aproximou-se, ligou-lhe as feridas deitando azeite e vinho, 

colocou-o sobre a sua própria montada, 

levou-o para uma estalagem e cuidou dele. 

No dia seguinte, tirou duas moedas, 

deu-as ao estalajadeiro e disse: 

‘Trata bem dele; e o que gastares a mais 

eu to pagarei quando voltar’. 

Qual destes três te parece ter sido o próximo 

daquele homem que caiu nas mãos dos salteadores?». 

O doutor da lei respondeu: 

«O que teve compaixão dele». 

Disse-lhe Jesus: 

Então vai e faz o mesmo». 

 

Palavra da salvação. 

 

 

Meditações  
 

1.  
De acordo com um ancião que quis interpretar a parábola do Bom 

Samaritano, o homem que descia de Jerusalém em direção a Jericó 

representa Adão, Jerusalém o paraíso, Jericó o mundo, os salteadores as 

forças malignas, o sacerdote a Lei, o levita os profetas, o samaritano Cristo. 

As feridas simbolizam a desobediência, a montada o Corpo do Senhor. [...] 

E a promessa de voltar, feita pelo samaritano, prefigura, de acordo com este 

intérprete, o segundo advento do Senhor. […] 

Este Samaritano carrega os nossos pecados (cf. Mt 8, 17) e sofre por nós. 

Pega no moribundo e condu-lo à estalagem, ou seja, à Igreja. A Igreja está 

aberta a todos, não recusa o seu socorro a ninguém e todos são convidados 

por Jesus: «Vinde a Mim, todos os que estais cansados e oprimidos que Eu 

hei-de aliviar-vos» (Mt 11, 28). Após ter conduzido o ferido, o Samaritano 

não parte de imediato, mas fica todo o dia na hospedaria junto do 

moribundo. Trata-lhe das feridas não apenas durante o dia, mas também de 

noite, abraçando-o com dedicada solicitude. Verdadeiramente este guardião 

de almas mostrou-se mais próximo dos homens que a Lei e os profetas 
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«dando prova de bondade» para com aquele «que tinha caído nas mãos dos 

salteadores» e «mostrou ser o seu próximo» mais pelos atos do que pelas 

palavras. 

Segundo a palavra: «Sede meus imitadores como eu o sou de Cristo» (1Cor 

11, 1), é possível imitar Cristo e ter piedade dos que «caem nas mãos dos 

salteadores», aproximando-nos deles, ligando-lhes as feridas, vertendo óleo 

e vinho sobre elas, carregando-os sobre a nossa própria montada e 

transportando-lhes os fardos. É por isso que, para nos estimular, o Filho de 

Deus diz, dirigindo-se a todos nós, mais ainda que ao doutor da lei: «Vai, e 

faz o mesmo».10 

 

2. 
Hoje meditamos sobre a parábola do bom samaritano (cf. Lc 10, 25-37). 

[…] 

Mas vamos ao âmago da parábola: o samaritano, ou seja, precisamente o 

desprezado, aquele em quem ninguém teria apostado algo e que no entanto, 

também ele, tinha os seus compromissos e os seus afazeres, mas quando 

viu o homem ferido, não foi além como os outros dois, que estavam ligados 

ao templo, mas «encheu-se de compaixão» (v. 33). Assim reza o Evangelho: 

«encheu-se de compaixão», isto é, o seu coração, as suas vísceras 

comoveram-se! Eis a diferença. Os outros dois «viram» mas os seus 

corações permaneceram fechados, insensíveis. Ao contrário, o coração do 

samaritano estava sintonizado com o coração do próprio Deus. Com efeito, 

a «compaixão» é uma característica essencial da misericórdia de Deus. Deus 

tem compaixão de nós. O que significa? Padece ao nosso lado, sente os 

nossos próprios sofrimentos. Compaixão quer dizer «padecer com». O 

verbo indica que as vísceras se movem e estremecem à vista do mal do 

homem. E nos gestos e ações do bom samaritano reconhecemos o agir 

misericordioso de Deus em toda a história da salvação. É a mesma 

compaixão com a qual o Senhor vem ao encontro de cada um de nós: Ele 

não nos ignora, conhece as nossas dores, sabe como temos necessidade de 

ajuda e de consolação. Aproxima-se de nós e nunca nos abandona. Cada 

um de nós deve levantar esta pergunta e responder no seu coração: «E eu 

creio? Acredito que o Senhor tem compaixão de mim, tal como sou, 

pecador, com tantos problemas e situações?». Pensemos nisto, e a resposta 

é: «Sim!». Mas cada um deve olhar para o próprio coração, se tem fé nesta 

compaixão de Deus, do Deus bom que se aproxima de nós, que nos cura e 

nos acaricia. E se o rejeitarmos, Ele espera-nos: é paciente, está sempre ao 

nosso lado. 

                                                           
10 ORÍGENES – Homilias sobre o Evangelho de Lucas, 34, 3.7-9; GCS 9, 201-202.204-
205. 
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O samaritano comporta-se com verdadeira misericórdia: cura as feridas 

daquele homem, transporta-o para uma hospedaria, cuida pessoalmente 

dele e provê a sua assistência. Tudo isto nos ensina que a compaixão, a 

caridade, não é um sentimento incerto, mas significa cuidar do outro até 

pagar pessoalmente por ele. Significa comprometer-se dando todos os 

passos necessários para «se aproximar» do outro até se identificar com ele: 

«Amarás o teu próximo como a ti mesmo». Eis o Mandamento do Senhor. 

[...] 

Esta parábola é para todos nós uma dádiva maravilhosa, mas também um 

compromisso! A cada um de nós, Jesus repete aquilo que disse ao doutor 

da Lei: «Vai, e também tu faz o mesmo!» (v. 37). Somos todos chamados a 

percorrer o mesmo caminho do bom samaritano, que é a figura de Cristo: 

Jesus debruçou-se sobre nós, fez-se nosso servo, e foi assim que nos salvou, 

para que também nós pudéssemos amar-nos como Ele nos amou, do 

mesmo modo.11 

 

3. 
Numa sociedade individualista e insatisfeita, mas cheia de anseios e de 

procuras, é oportuno e cada vez mais necessário implementar a cultura da 

proximidade: estar com e estar para. À pergunta capciosa do doutor da Lei 

'Quem é o próximo?' Jesus responde contando a parábola do samaritano 

(cf. Lc 10,29-37). Relatou a história de um homem ferido, espancado e 

deixado meio morto, e de algumas pessoas que passaram ao seu lado: 

algumas que foram passando para o outro lado do caminho e uma que se 

aproximou.  

A dor do homem ferido atinge profundamente o samaritano. Fazendo-se 

próximo do ferido, o samaritano faz-se próximo também da sua própria 

dor, faz-se próximo de si mesmo. O próximo é aquele que aceita ver e 

escutar. Faço-me próximo quando aceito ver o outro na sua necessidade. 

Nesta parábola propõem-se três passos para realizar o amor 

misericordioso: ver, ter compaixão e agir. Ver o outro é condição essencial 

para fazer-se seu próximo: Viu-o e teve compaixão. A proximidade não é 

um estado, mas uma ação. O samaritano aceita ver e ouvir a dor do outro, 

até fazer ressoar em si a voz do sofrimento do outro – este é o modo de 

ouvir de Deus. Dizem os evangelistas que quando Jesus encontra um 

leproso (Mc 1,41) ou a viúva de Naim (Lc 7,13), ou quando vê as multidões 

que andam à sua procura (Mc 6,34), sente compaixão.12 

 

 

                                                           
11 PAPA FRANCISCO – Audiência Geral, Praça de São Pedro, 27 de abril de 2016. 
12 D. ANTÓNIO MOITEIRO – Dai-lhes vós mesmos de comer, Carta Pastoral, nº 10. 
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Preces13 
 

Caríssimos Irmãos e Irmãs, alarguemos os horizontes da nossa oração a 

todos os filhos de Deus e a todos os homens que procuram respostas para 

as suas dúvidas e peçamos fervorosamente: 

 

Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. 

 

1.  Pelas Igrejas do Oriente e do Ocidente, para que descubram a 

plenitude do amor de Deus e sejam fiéis à missão que Jesus lhes 

confiou, oremos. 

 

2.  Pelos que não creem em Deus, para que, pela retidão e sinceridade 

das suas vidas, cheguem ao conhecimento do Senhor que os ama, 

oremos. 

 

3.  Pelos que são roubados, espancados e maltratados, e por todas as 

pessoas feridas em acidentes, para que encontrem um bom 

samaritano no seu caminho, oremos. 

 

4.  Pelos homens e mulheres agonizantes, para que, unidos à Paixão 

redentora de Cristo, cheguem purificados diante de Deus, oremos. 

 

5.  Por nós mesmos que adoramos o Senhor na Eucaristia, para que o 

Senhor nos dê a graça de O procurar e de cantarmos eternamente 

os seus louvores, oremos. 

 

 

Pai nosso 

 

Senhor, Pai Santo, 

dai-nos a graça de cumprir os mandamentos 

que imprimistes no coração humano 

e não deixeis que jamais nos esqueçamos 

de ver em cada homem o nosso próximo. 

Por Cristo Senhor nosso. 

 

 

 

 

                                                           
13 Oração Universal, Domingo XV do Tempo Comum, Ano C. 
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IV 

PARTIR O PÃO 
Abriram-se-lhes os olhos e reconheceram-n’O 

Leitura  
1 Cor 5, 6b-8 
 

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios 

 

Irmãos: 

Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? 

Purificai-vos do velho fermento, 

para serdes uma nova massa, 

visto que sois pães ázimos. 

Cristo, o nosso cordeiro pascal, foi imolado. 

Celebremos a festa, 

não com fermento velho, 

nem com fermento de malícia e perversidade, 

mas com os pães ázimos da pureza e da verdade. 

 

Palavra do Senhor. 

 

 

Salmo Responsorial  
Salmo 144, 8-13ab 

 

Refrão: Louvarei para sempre o vosso nome, Senhor, meu Deus e meu 

Rei. 

 

O Senhor é clemente e compassivo, 

paciente e cheio de bondade. 

O Senhor é bom para com todos, 

e a sua misericórdia se estende a todas as criaturas. 

 

Graças Vos dêem, Senhor, todas as criaturas 

e bendigam-Vos os vossos fiéis. 

Proclamem a glória do vosso reino 

e anunciem os vossos feitos gloriosos. 

 

Para darem a conhecer aos homens o vosso poder, 

a glória e o esplendor do vosso reino. 

O vosso reino é um reino eterno, 
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o vosso domínio estende-se por todas as gerações. 

 

 

Evangelho 
Lc 24, 13-35 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas 

 

Dois dos discípulos de Jesus 

iam a caminho duma povoação chamada Emaús, 

que ficava a duas léguas de Jerusalém. 

Conversavam entre si sobre tudo o que tinha sucedido. 

Enquanto falavam e discutiam, 

Jesus aproximou-Se deles e pôs-Se com eles a caminho. 

Mas os seus olhos estavam impedidos de O reconhecerem. 

Ele perguntou-lhes: 

«Que palavras são essas que trocais entre vós pelo caminho?». 

Pararam, com ar muito triste, 

e um deles, chamado Cléofas, respondeu: 

«Tu és o único habitante de Jerusalém 

a ignorar o que lá se passou nestes dias». 

E Ele perguntou: «Que foi?». 

Responderam-Lhe: 

«O que se refere a Jesus de Nazaré, 

profeta poderoso em obras e palavras  

diante de Deus e de todo o povo; 

e como os príncipes dos sacerdotes e os nossos chefes 

O entregaram para ser condenado à morte e crucificado. 

Nós esperávamos que fosse Ele quem havia de libertar Israel. 

Mas, afinal, é já o terceiro dia depois que isto aconteceu. 

É verdade que algumas mulheres do nosso grupo  

nos sobressaltaram:  

foram de madrugada ao sepulcro, 

não encontraram o corpo de Jesus 

e vieram dizer que lhes tinham aparecido uns Anjos 

a anunciar que Ele estava vivo. 

Alguns dos nossos foram ao sepulcro 

e encontraram tudo como as mulheres tinham dito. 

Mas a Ele não O viram». 

Então Jesus disse-lhes: 

«Homens sem inteligência e lentos de espírito 

para acreditar em tudo o que os profetas anunciaram! 

Não tinha o Messias de sofrer tudo isso 
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para entrar na sua glória?». 

Depois, começando por Moisés  

e passando pelos Profetas, 

explicou-lhes em todas as Escrituras o que Lhe dizia respeito. 

Ao chegarem perto da povoação para onde iam, 

Jesus fez menção de seguir para diante. 

Mas eles convenceram-n’O a ficar, dizendo: 

«Ficai connosco, porque o dia está a terminar 

e vem caindo a noite». 

Jesus entrou e ficou com eles. 

E quando Se pôs à mesa, tomou o pão, recitou a bênção, 

partiu-o e entregou-lho. 

Nesse momento abriram-se-lhes os olhos e reconheceram-n’O. 

Mas Ele desapareceu da sua presença. 

Disseram então um para o outro: 

«Não ardia cá dentro o nosso coração, 

quando Ele nos falava pelo caminho  

e nos explicava as Escrituras?». 

Partiram imediatamente de regresso a Jerusalém 

e encontraram reunidos os Onze e os que estavam com eles, que diziam: 

«Na verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão». 

E eles contaram o que tinha acontecido no caminho 

e como O tinham reconhecido ao partir o pão. 

 

Palavra da salvação. 

 

 

Meditações  
 

1.  
Aqueles dias, irmãos caríssimos, que decorreram entre a ressurreição do 

Senhor e a sua ascensão, não foram passados na ociosidade; pelo contrário, 

neles se confirmaram grandes sacramentos, neles foram revelados grandes 

mistérios. […] 

Durante esses dias, o Senhor juntou-Se, como terceiro companheiro, a dois 

discípulos que iam de viagem e, para dissipar todas as trevas das nossas 

dúvidas, repreendeu a lentidão de espírito desses homens cheios de medo 

e pavor. Os seus corações, por Ele iluminados, receberam a chama da fé e 

foram-se convertendo de tíbios em ardentes, à medida que o Senhor lhes 

ia explicando as Escrituras. Ao partir do pão, quando estavam sentados com 

Ele à mesa, abriram-se-lhes também os olhos. Abriram-se os olhos dos dois 

discípulos, como os dos nossos primeiros pais. Mas quanto mais felizes 

foram os olhos dos dois discípulos ante a glorificação da própria natureza, 
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manifestada em Cristo, do que os olhos dos nossos primeiros pais ante a 

vergonha da própria prevaricação! […] 

Por isso, os bem-aventurados Apóstolos e todos os discípulos, que estavam 

tão perturbados com a tragédia da cruz e hesitavam em acreditar na 

ressurreição, foram fortalecidos de tal modo pela evidência da verdade que, 

quando o Senhor subiu aos Céus, não somente não experimentaram 

tristeza alguma, mas, pelo contrário, encheram-se de grande alegria.14 

 

2. 
Ao pedido dos discípulos de Emaús para que ficasse «com» eles, Jesus 

responde com um dom muito maior: através do sacramento da Eucaristia 

encontrou o modo de permanecer «dentro» deles. Receber a Eucaristia é 

entrar em comunhão profunda com Jesus. «Permanecei em Mim e Eu 

permanecerei em vós» (Jo 15,4). Esta relação de íntima e recíproca 

«permanência» permite-nos antecipar de algum modo o céu na terra. Não 

é porventura este o maior anseio do homem? Não foi isso mesmo o que 

Deus Se propôs, ao realizar na história o seu desígnio de salvação? Ele 

colocou no coração do homem a «fome» da sua Palavra (cf. Am 8,11), uma 

fome que ficará saciada apenas na plena união com Ele. A comunhão 

eucarística foi-nos dada para «nos saciarmos» de Deus sobre esta terra, à 

espera da saciedade plena no céu. 

Mas esta intimidade especial, que se realiza na «comunhão» eucarística, não 

pode ser adequadamente compreendida nem plenamente vivida fora da 

comunhão eclesial. Isto mesmo o sublinhei várias vezes na encíclica Ecclesia 

de Eucharistia. A Igreja é o corpo de Cristo: caminha-se «com Cristo» na 

medida em que se está em relação «com o seu corpo». Cristo providencia 

a geração e fomento desta unidade com a efusão do Espírito Santo. E Ele 

mesmo não cessa de promovê-la através da sua presença eucarística. Com 

efeito, é precisamente o único Pão eucarístico que nos torna um só corpo. 

Afirma-o o apóstolo Paulo: «Uma vez que há um só pão, nós, embora sendo 

muitos, formamos um só corpo, porque todos participamos do mesmo 

pão» (1Cor 10,17). No mistério eucarístico, Jesus edifica a Igreja como 

comunhão, segundo o modelo supremo evocado na oração sacerdotal: 

«Para que todos sejam um só; como Tu, ó Pai, estás em Mim e Eu em ti, 

que também eles estejam em Nós, para que o mundo creia que Tu Me 

enviaste» (Jo 17,21).15 

 

3. 

                                                           
14 SÃO LEÃO MAGNO – Sermão 1 da Ascensão, 2-4: PI 54, 395-396. (Ofício de Leituras, 
Quarta-feira da semana VI do Tempo Pascal). 
15 SÃO JOÃO PAULO II – Mane nobiscum Domine, Carta Apostólica, nº 19-20. 
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A oração eucarística, ação de graças ao Pai pelas maravilhas que realizou, e 

continua a realizar, na história da criação e salvação, dirige-se unicamente a 

Deus e só a Ele. É o ponto central e culminante de toda a celebração. 

Movida pelo elevado sentido do mistério e cultivando o enlevo pela 

presença de Jesus na Eucaristia, compreende-se que, ao longo dos tempos, 

a fé da Igreja se exprima através da exigência duma atitude interior de 

devoção e mediante uma série de expressões exteriores, tendentes a 

evocar e sublinhar a grandeza do acontecimento celebrado. A nossa 

resposta a esta presença envolta em sinais sacramentais deve ser de silêncio, 

adoração, aclamação… 

Para escutar e acolher Deus, que se torna presente na vida de cada pessoa, 

é necessária uma preparação interior e exterior; preparação essa que 

começa logo pela maneira de entrar e estar nos espaços sagrados. Ciente 

do princípio novo de vida que a Eucaristia deposita no cristão e que a missão 

primeira e fundamental, que deriva dos santos mistérios celebrados, é dar 

testemunho com a nossa vida e com os nossos gestos, neste sentido, e 

porque é visível a falta de ambiente de concentração nas celebrações, e uma 

certa turbulência na entrada nos lugares de culto, apraz-me aludir à 

importância do silêncio também como elemento constitutivo da caridade. 

O silêncio é precioso para escutar e discernir e predispõe para a verdadeira 

participação. No silêncio fala a eloquência do amor, e ao Senhor só 

podemos escutar e louvar com as palavras do silêncio, e deixar que os 

outros o escutem e louvem também num ambiente de recolhimento e de 

silêncio. […]16 

 

 

Preces17 
 

Irmãos caríssimos: Oremos a Cristo ressuscitado, que caminha connosco 

sem O reconhecermos, e peçamos-Lhe que ilumine o nosso espírito, 

dizendo, cheios de fé: 

 

Ficai connosco, Senhor. 

 

1.  Pela Igreja, testemunha de Jesus ressuscitado, pelos catecúmenos que 

descobrem o Evangelho, e pelos catequistas que os ensinam e 

acompanham, oremos. 

 

                                                           
16 D. ANTÓNIO MOITEIRO – Dai-lhes vós mesmos de comer, Carta Pastoral, nº 21. 
17 Oração Universal, Domingo III da Páscoa, Ano A. 
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2.  Por aqueles que se dedicam ao bem público, pelos que servem os 

mais pobres e infelizes e pelos que acolhem toda a gente, sem 

excepção, oremos. 

 

3.  Pelos fiéis que nas provações permanecem serenos, pelos que 

desanimam como os discípulos de Emaús e pelos que celebram cada 

domingo a Eucaristia, oremos. 

 

4.  Pelos crentes que dizem a Jesus: “fica connosco”, pelos jovens que 

fazem d’Ele o grande amigo e pelas crianças que O recebem na 

primeira comunhão, oremos. 

 

5.  Por todos nós aqui reunidos em adoração, pelos doentes da nossa 

Paróquia e por aqueles que já partiram deste mundo, oremos. 

 

Pai nosso 

 

Senhor Jesus ressuscitado, 

que nos resgatastes da vã maneira de viver, 

não com ouro ou prata, mas com o vosso próprio sangue, 

aquecei-nos o coração com a vossa Palavra 

e convidai-nos a comer à vossa mesa. 

Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. 
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V 

SANTA JOANA PRINCESA 
Quem não tomar a sua cruz para me seguir,  

não pode ser meu discípulo 

 

Leitura  
Rom 8, 31b-39 
 

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos 

 

Irmãos: 

Se Deus está por nós, quem estará contra nós? 

Deus, que não poupou o seu próprio Filho, 

mas O entregou à morte por todos nós, 

como não havia de nos dar, com Ele, todas as coisas? 

Quem acusará os eleitos de Deus, se Deus os justifica? 

E quem os condenará, 

se Cristo Jesus morreu e, mais ainda, ressuscitou, 

está à direita de Deus e intercede por nós? 

Quem poderá separar-nos do amor de Cristo? 

A tribulação, a angústia, a perseguição, 

a fome, a nudez, o perigo ou a espada? 

Assim está escrito: 

«Por tua causa somos sujeitos à morte o dia inteiro; 

somos tomados como ovelhas para o matadouro». 

Mas em tudo isto somos vencedores, 

graças Àquele que nos amou. 

Na verdade, eu estou certo de que nem a morte nem a vida, 

nem os Anjos nem os Principados, 

nem o presente nem o futuro, 

nem as Potestades nem a altura nem a profundidade 

nem qualquer outra criatura 

poderá separar-nos do amor de Deus, 

que se manifestou em Cristo Jesus, nosso Senhor. 

 

Palavra do Senhor. 

 

 

Salmo Responsorial  
Salmo 44 (45), 11-12.14-15.16-17 
 

Refrão: Ide ao encontro de Cristo Senhor. 
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Ouve, filha, vê e presta atenção, 

esquece o teu povo e a casa de teu pai. 

De tua beleza se enamora o Rei, 

Ele é o teu Senhor, presta-Lhe homenagem. 

 

A filha do Rei avança cheia de esplendor: 

de brocados de ouro são os seus vestidos. 

Com um manto multicor é apresentada ao Rei, 

seguem-na as donzelas, suas companheiras. 

 

Cheias de alegria e entusiasmo, 

entram no palácio do Rei. 

Em lugar de teus pais, terás muitos filhos; 

estabelecê-los-ás príncipes sobre toda a terra. 
 

Evangelho 
Lc 14, 25-27 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas 

 

Seguiam com ele grandes multidões,  

e Jesus, voltando-se para elas disse-lhes:  

«Se alguém vem ter comigo  

e não me tem mais amor que ao seu pai, à sua mãe, à sua esposa,  

aos seus filhos, aos seus irmãos, às suas irmãs e até à própria vida,  

não pode ser meu discípulo.  

Quem não tomar a sua cruz para me seguir,  

não pode ser meu discípulo.» 

 

Palavra da salvação. 

 

 

Meditações  
 

1.  
Usa o que tens para realizares boas obras de misericórdia, porque assim a 

tua virtude ajudará os necessitados e Deus recompensar-te-á. Se souberes 

de alguma pessoa que esteja a sofrer miséria por falta do necessário, ou até 

despojada de tudo pelos ladrões, ou ainda esmagada e humilhada, não lhe 

voltes as costas, não te afastes dela, não a desprezes, não a mandes embora 

sem nada. Não sejas indiferente. Tu não imaginas o bem que podes fazer a 

uma pessoa atormentada, mesmo que somente a consoles com uma palavra 
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simples, ou a reconfortes com um conselho amigo, ou a fites com um olhar 

discreto, ou a acompanhes num momento perturbado. Que ela, ao retirar-

se, não vá triste, nem acabrunhada, nem desesperada… mas alegre, animada, 

encorajada. Sê uma presença diferente para ela. Fala com todos 

indistintamente, porque todos são pessoas. Dá-lhes o que puderes oferecer, 

sem escolhas nem recriminações, porque tu não sabes com qual dessas 

pessoas socorridas é que agradas mais a Deus.18 

 

2. 
[A princesa Santa Joana], tal como nos propõe o Evangelho de S. Mateus 

(Mt 16, 24-27), é um exemplo claro para cada um de nós, de como a sua 

vida foi um caminho de perfeição e santidade. Diz-nos S. Mateus que a partir 

da confissão messiânica de Pedro em Cesareia de Filipe, Jesus começou a 

fazer ver aos seus discípulos que tinha de ir a Jerusalém e sofrer muito, da 

parte dos anciãos, dos sumos-sacerdotes e dos doutores da Lei, ser morto 

e, ao terceiro dia, ressuscitar» (Mt 16, 21). Depois, dirigindo-se aos seus 

discípulos, disse-lhes: «Se alguém quiser seguir-Me, renuncie a si mesmo» – 

significa que devemos adotar os mesmos sentimentos de Cristo; «tome a 

sua cruz» – esforçar-se heroicamente para seguir Jesus (ainda que implique 

a morte), «e siga-me» – a nossa fidelidade passa pela mesma fidelidade de 

Jesus à vontade do Pai. 

Seguir Cristo não é apenas uma opção de circunstância, mas sim uma ação 

permanente: Quem quiser salvar a sua vida por minha causa, há de 

encontra-la. A lógica do salvar ou perder a vida que Jesus nos propõe é a 

mesma que Ele viveu: há mais alegria em dar do que em receber, e o Filho 

do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida. Por isso, 

«de que serve ao homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua 

vida? A vida é o valor supremo que Deus nos dá e que devemos colocar ao 

serviço dos irmãos, dos outros. 

Olhando para a vida de Santa Joana, não é difícil vermos como as palavras 

de S. Paulo aos cristãos de Filipos se concretizam na nossa Padroeira. Filha 

do rei D. Afonso V e herdeira do trono, «considerou todas as coisas como 

prejuízo, por causa da maravilha que é o conhecimento de Cristo Jesus, seu 

Senhor»; habituada ao ambiente do palácio real, «renunciou a todas as 

coisas a fim de ganhar a Cristo»; a sua vida não se baseou nem nas riquezas, 

nem nas inúmeras propostas de casamento com vários príncipes de casas 

reais europeias, mas sim em «conhecê-lo a Ele, na força da sua ressurreição 

e na comunhão com os seus sofrimentos»; veio para o Mosteiro de Jesus, 

                                                           
18 SANTO ISIDORO DE SEVILHA – Solilóquios, parte II, nº 96, in GASPAR, João Gonçalves 
(Mons.) – A Princesa Santa Joana e a sua época (1452-1490), 3ª ed., Câmara Municipal 
de Aveiro, Aveiro, 2012, p. 238. 
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em Aveiro, com a consciência clara de que ainda não tinha atingido a meta, 

mas para «continuar a correr, para ver se a alcançava». 

A sua vida, não a devemos entender em sentido negativo, de renúncia, mas 

sim com carácter positivo, como imperativo de perfeição cristã, de 

desenvolvimento das exigências do batismo e do seguimento de Jesus 

Cristo: «Uma coisa faço; esquecendo-me do que fica para trás, corro em 

direção à meta, para o prémio a que Deus, lá do alto, nos chama em Cristo 

Jesus». […] 

Pelo batismo, os cristãos são chamados à santidade, imitando Cristo na vida 

de cada dia. […] A santidade interpela a vida cristã, porque ela é um reflexo 

da beleza de Deus no mundo. Se Jesus é o rosto visível do Deus invisível 

(Col 1, 15), os santos são o rosto visível do amor de Deus por nós. Os 

vários carismas não são outra coisa que modos de aproximação ao mistério 

de Deus nas suas várias dimensões. A uns deu a graça do perdão, a outros 

a compaixão para com os pobres, a outros a ânsia de serem evangelizadores 

e trabalharem pela dignidade do ser humano… mas todos contribuem para 

apresentar a beleza de Deus em todas as suas formas. Os santos são aqueles 

que, com a sua vida, fizeram santos à sua volta. Este é o maior critério de 

uma vida santa: «A vida daqueles que seguiram fielmente a Cristo é um novo 

motivo que nos entusiasma a buscar a cidade futura e, ao mesmo tempo, 

nos ensina um caminho seguro, pelo qual, por entre as efémeras realidades 

deste mundo e segundo o estado e condição próprios de cada um, podemos 

chegar à união perfeita com Cristo, na qual consiste a santidade» (LG 50).19 

 

3. 
O ensino de Jesus revela-se particularmente eficaz porque parte dum 

exemplo concreto de serviço humilde prestado por aquele que é o Senhor. 

Se o Filho de Deus se baixou tanto por amor aos seus discípulos, 

naturalmente estes devem servir uns aos outros. 

Jesus deu um exemplo que os seus irmãos devem imitar: amar como Jesus 

os amou e prestar serviços humildes à imitação do seu Mestre e Senhor. É 

a coerência pastoral, fruto da aliança do dizer com o fazer. Continuar as 

ações de Cristo não é repetir ritos mas atitudes: amor e serviço. O amor 

sincero e o serviço alegre, ao estilo de Jesus, hão de ser o modo de presença 

de cada um neste mundo: despir, tornar-se escravo, pôr o avental, servir. 

Contra toda a lógica humana, Jesus garante àqueles que confiam na sua 

proposta: “Sereis felizes”. Esta é a surpresa: o dom de si mesmo é o único 

caminho que leva à alegria. Felizes os que perfumam os caminhos com a 

virtude da caridade!20 

                                                           
19 D. ANTÓNIO MOITEIRO – Homilia nos cinquenta anos da declaração oficial de Santa 
Joana Princesa como padroeira da cidade e da Diocese de Aveiro, Igreja Catedral de 
Aveiro, 5 de janeiro de 2015. 
20 D. ANTÓNIO MOITEIRO – Dai-lhes vós mesmos de comer, Carta Pastoral, nº 4. 
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Preces21 
 

Irmãos e irmãs: Inspirados pelo exemplo de caridade de Santa Joana 

Princesa, que seguiu a Cristo de todo o coração, apresentemos a Deus as 

nossas preces, dizendo com alegria:  

 

Dai-nos, Senhor, um coração novo. 

 

1.  Pela Igreja de Deus, sem ruga e sem mancha, para que na vida das 

suas virgens consagradas seja anúncio e profecia do reino dos céus, 

oremos. 

 

2.  Pelas Congregações e Institutos religiosos do mundo inteiro e da 

nossa Diocese, para que Deus lhes dê muitas vocações, oremos. 

 

3.  Pelas virgens consagradas ao Senhor, para que na fidelidade a Jesus 

Cristo sejam alegres, disponíveis e humildes, oremos. 

 

4.  Pelas jovens que o Senhor chama a segui-l’O em pobreza, obediência 

e castidade, para que sejam santas de corpo e alma, oremos. 

 

5.  Pelas monjas que, no silêncio dos mosteiros, se entregam à 

contemplação e ao louvor, para que sejam sinal do reino de Deus, 

oremos. 

 

6.  Pelas irmãs religiosas e pelas cristãs leigas dedicadas ao serviço dos 

mais pobres, para que recebam o reino eterno como herança, 

oremos. 

 

7. Por todos nós aqui reunidos neste dia, para adorar o Senhor no 

Santíssimo Sacramento da Eucaristia, tendo presente o modelo de 

caridade de Santa Joana Princesa, para que busquemos, como ela, as 

coisas do alto, oremos. 

 

Pai nosso 

 

Deus eterno e omnipotente,  

guardai, com amor, aqueles que chamastes  

e multiplicai o número das virgens consagradas, 

                                                           
21 Oração Universal, Comum das Virgens, formulário 1. 
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para que aumente a santidade na vossa Igreja.  

Por Cristo Senhor nosso. 
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VI 

LAVA PÉS 

CORAÇÃO DE JESUS 

VOCAÇÃO SACERDOTAL 
Dei-vos o exemplo, para que, assim como Eu fiz, vós façais também 

 

 

Leitura  
1 Jo 4,7-16 
 

Leitura da Primeira Epístola de São João 

 

Caríssimos: 

Amemo-nos uns aos outros, 

porque o amor vem de Deus; 

e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. 

Quem não ama não conhece a Deus, 

porque Deus é amor. 

Assim se manifestou o amor de Deus para connosco: 

Deus enviou ao mundo o seu Filho Unigénito, 

para que vivamos por Ele. 

Nisto consiste o amor: 

não fomos nós que amámos a Deus, 

mas foi Ele que nos amou, e enviou o seu Filho 

como vítima de expiação pelos nossos pecados. 

Caríssimos, se Deus nos amou assim, 

também nós devemos amar-nos uns aos outros. 

Ninguém jamais viu a Deus. 

Se nos amarmos uns aos outros, 

Deus permanece em nós, 

e em nós o seu amor é perfeito. 

Nisto conhecemos que estamos n’Ele e Ele em nós: 

porque nos deu o seu Espírito. 

E nós vimos e damos testemunho 

de que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. 

Se alguém confessar que Jesus é o Filho de Deus, 

Deus permanece nele e ele em Deus. 

Nós conhecemos o amor que Deus nos tem 

e acreditámos no seu amor. 

Deus é amor: 

quem permanece no amor permanece em Deus, 
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e Deus permanece nele. 

Palavra do Senhor. 

 

 

Salmo Responsorial  
Salmo 62 (63), 2.3-4.5-6.7-8 
 

Refrão: A minha alma tem sede de Vós, meu Deus. 

 

Senhor, sois o meu Deus: desde a aurora Vos procuro. 

A minha alma tem sede de Vós. 

Por Vós suspiro, 

como terra árida, sequiosa, sem água. 

 

Quero contemplar-Vos no santuário, 

para ver o vosso poder e a vossa glória. 

A vossa graça vale mais que a vida; 

por isso, os meus lábios hão-de cantar-Vos louvores. 

 

Assim Vos bendirei toda a minha vida 

e em vosso louvor levantarei as mãos. 

Serei saciado com saborosos manjares 

e com vozes de júbilo Vos louvarei. 

 

Quando no leito Vos recordo, 

passo a noite a pensar em Vós. 

Porque Vos tornastes o meu refúgio, 

exulto à sombra das vossas asas. 

 

 

Evangelho 
Jo 13, 1-15 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João 

 

Antes 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. 

No decorrer da ceia, 

tendo já o Demónio metido no coração de Judas Iscariotes, filho de 

Simão, 
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a ideia de O entregar, 

Jesus, sabendo que o Pai Lhe tinha dado toda a autoridade, 

sabendo que saíra de Deus e para Deus voltava, 

levantou-Se da mesa, tirou o manto 

e tomou uma toalha, que pôs à cintura. 

Depois, deitou água numa bacia 

e começou a lavar os pés aos discípulos 

e a enxugá-los com a toalha que pusera à cintura. 

Quando chegou a Simão Pedro, este disse-Lhe: 

«Senhor, Tu vais lavar-me os pés?». 

Jesus respondeu: 

«O que estou a fazer, não o podes entender agora, 

mas compreendê-lo-ás mais tarde». 

Pedro insistiu: 

«Nunca consentirei que me laves os pés». 

Jesus respondeu-lhe: 

«Se não tos lavar, não terás parte comigo». 

Simão Pedro replicou: 

«Senhor, então não somente os pés, 

mas também as mãos e a cabeça». 

Jesus respondeu-lhe: 

«Aquele que já tomou banho está limpo 

e não precisa de lavar senão os pés. 

Vós estais limpos, mas não todos». 

Jesus bem sabia quem O havia de entregar. 

Foi por isso que acrescentou: «Nem todos estais limpos». 

Depois de lhes lavar os pés, 

Jesus tomou o manto e pôs-Se de novo à mesa. 

Então disse-lhes: 

«Compreendeis o que vos fiz? 

Vós chamais-Me Mestre e Senhor, 

e dizeis bem, porque o sou. 

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». 

 

Palavra da salvação. 

 

 

Meditações  
 

1.  
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Com plena consciência da sua identidade e da sua completa liberdade, Jesus 

cinge-se com uma toalha para realizar o grande e humilde gesto da lavagem 

dos pés. 

O ato de «lavar os pés» era comum no Antigo Oriente para honrar um 

hóspede que viera por caminhos poeirentos. Este gesto fazia parte da 

hospitalidade. Como sinal de carinho, podia ser feito pelos filhos ou pela 

esposa ou, como manifestação de dedicação, pelo próprio anfitrião, mas 

normalmente era feito por algum escravo. Porém, era um gesto tão 

humilhante que um judeu, reduzido à escravidão, devia recusar-se a fazer 

para não desonrar o seu povo. Mas Jesus lava os pés aos discípulos... 

A ação de lavar os pés tem todo o sentido à chegada dos comensais, antes 

de se sentarem à mesa. Porém, neste caso decorre já durante a refeição. 

[…] 

Passando junto de cada um, lavou-lhes os pés. Um por um! O evangelho 

não diz qual deles foi o primeiro. Isso é sinal de que Jesus não privilegia 

ninguém. Todos recebem o seu amor-serviço de modo igual e imparcial, 

inclusive o traidor, Judas. É um convite à espiritualidade do serviço 

personalizado, o diálogo que liberta de preconceitos e reconduz à verdade: 

fruto do acompanhamento pastoral e da formação de agentes. […] 

Jesus interpela os discípulos a procurarem o sentido exato e profundo do 

gesto que acaba de realizar, começando por chamar a atenção para a sua 

condição de Mestre e de Senhor. Não como mais um no meio de outros, 

mas como único: o Mestre e o Senhor! Jesus é o único Mestre da 

humanidade porque é o Senhor, verdadeiro Deus como seu Pai. Desta 

forma exorta os discípulos a imitarem o seu exemplo de humilde servidor 

dos irmãos. […] 

O ensino de Jesus revela-se particularmente eficaz porque parte dum 

exemplo concreto de serviço humilde prestado por aquele que é o Senhor. 

Se o Filho de Deus se baixou tanto por amor aos seus discípulos, 

naturalmente estes devem servir uns aos outros. 

Jesus deu um exemplo que os seus irmãos devem imitar: amar como Jesus 

os amou e prestar serviços humildes à imitação do seu Mestre e Senhor. É 

a coerência pastoral, fruto da aliança do dizer com o fazer. 

Se o discípulo não aceita gastar a vida no humilde serviço aos outros, nada 

tem em comum com Jesus. […] 

Continuar as ações de Cristo não é repetir ritos mas atitudes: amor e 

serviço. O amor sincero e o serviço alegre, ao estilo de Jesus, há de ser o 

modo de presença de cada um neste mundo.22 

 

2. 

                                                           
22 DIOCESE DE AVEIRO – Igreja de Aveiro, vive a alegria da misericórdia, Plano Diocesano 
de Pastoral 2015-2018, Aveiro, 2015, p. 48-53. (Texto de P. Júlio Franclim Pacheco) 
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Se a Eucaristia é centro e vértice da vida da Igreja, é-o igualmente do 

ministério sacerdotal. Por isso, com espírito repleto de gratidão a Jesus 

Cristo nosso Senhor, volto a afirmar que a Eucaristia «é a principal e central 

razão de ser do sacramento do Sacerdócio, que nasceu efetivamente no 

momento da instituição da Eucaristia e juntamente com ela ». […] 

Da centralidade da Eucaristia na vida e no ministério dos sacerdotes deriva 

também a sua centralidade na pastoral em prol das vocações sacerdotais. 

Primeiro, porque a oração pelas vocações encontra nela o lugar de maior 

união com a oração de Cristo, Sumo e Eterno Sacerdote; e, depois, porque 

a solícita atenção dos sacerdotes pelo ministério eucarístico, juntamente 

com a promoção da participação consciente, ativa e frutuosa dos fiéis na 

Eucaristia, constituem exemplo eficaz e estímulo para uma resposta 

generosa dos jovens ao apelo de Deus. Com frequência, Ele serve-Se do 

exemplo de zelosa caridade pastoral dum sacerdote para semear e fazer 

crescer no coração do jovem o germe da vocação ao sacerdócio.23 

 

3. 
O evangelho segundo S. João […] apresenta a cena do lava-pés como sendo 

a imagem mais perfeita da caridade cristã. Jesus cinge-se com uma toalha 

para realizar o grande e humilde gesto da lavagem dos pés aos seus 

discípulos. O ato de “lavar os pés” era comum no Antigo Oriente para 

honrar um hóspede que viera por caminhos poeirentos. Este gesto fazia 

parte da hospitalidade. Como sinal de carinho, podia ser feito pelos filhos 

ou pela esposa ou, como manifestação de dedicação, pelo próprio anfitrião, 

mas normalmente era feito por algum escravo. Porém, era um gesto tão 

humilhante que um judeu, reduzido à escravidão, devia recusar-se a fazer 

para não desonrar o seu povo. Mas Jesus lava os pés aos discípulos. A toalha 

ou o avental é o símbolo do serviço ao irmão. O serviço ao irmão é o 

distintivo que o cristão jamais pode depor, pois a todo o momento pode 

haver alguém que precise do seu serviço.24 

 

 

Preces25 
 

Irmãos e irmãs caríssimos: Ao recordarmos o amor infinito de Jesus, que 

Se entregou por nós como Cordeiro, oremos ao Pai, que está nos céus, 

dizendo: 

 

Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. 

                                                           
23 SÃO JOÃO PAULO II – Ecclesia de Eucharistia, Carta Encíclica, nº 31. 
24 D. ANTÓNIO MOITEIRO – Dai-lhes vós mesmos de comer, Carta Pastoral, nº 3. 
25 Oração Universal, Sagrado Coração de Jesus, Ano A. 
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1.  Pela Igreja, nascida do Coração de Cristo, para que anuncie a todos 

aqueles que a escutam que Deus é amor e permanece em quem O 

ama, oremos. 

 

2.  Pelas nações da terra inteira, para que as mais poderosas respeitem 

as mais fracas, e em todas elas os cidadãos se sintam livres, oremos. 

 

3.  Pelos pecadores, pelos doentes, pelos pobres e pelos que andam 

cansados e oprimidos, para que encontrem em Jesus o seu alívio, 

oremos. 

 

4.  Por aqueles a quem Jesus chama ‘pequeninos’, para que lhes revele as 

verdades mais profundas e os ensine a ser mansos e humildes de 

coração, oremos. 

 

5.  Por todos nós que nos reunimos para adorar o Senhor, para que 

demos testemunho da Igreja orante e do amor de Cristo por todos 

os homens, oremos. 

 

Pai nosso 

 

Senhor, nosso Deus, 

que pela vida e pelas palavras de Jesus 

nos ensinais a sermos seus discípulos, 

fazei-nos encontrar o repouso que buscamos 

no seu Coração manso e humilde. 

Por Cristo Senhor nosso. 
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VII 

POBRES E HUMILDES 

BEM-AVENTURANÇAS 
Bem-aventurados os pobres em espírito 

 

Leitura  
1 Cor 1, 26-31 
 

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios 

 

Irmãos: 

Vede quem sois vós, os que Deus chamou: 

não há muitos sábios, naturalmente falando, 

nem muitos influentes, nem muitos bem-nascidos. 

Mas Deus escolheu o que é louco aos olhos do mundo 

para confundir os sábios; 

escolheu o que é fraco para confundir o forte; 

escolheu o que é vil e desprezível, 

o que nada vale aos olhos do mundo, 

para reduzir a nada aquilo que vale, 

a fim de que nenhuma criatura se possa gloriar diante de Deus. 

É por Ele que vós estais em Cristo Jesus, 

o qual Se tornou para nós sabedoria de Deus, 

justiça, santidade e redenção. 

Deste modo, conforme está escrito, 

«quem se gloria deve gloriar-se no Senhor». 

 

Palavra do Senhor. 

 

 

Salmo Responsorial  
Salmo 145 (146), 7.8-9a.9bc-10 

 

Refrão: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino 

dos Céus. 

 

O Senhor faz justiça aos oprimidos, 

dá pão aos que têm fome 

e a liberdade aos cativos. 

 

O Senhor ilumina os olhos dos cegos, 
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o Senhor levanta os abatidos, 

o Senhor ama os justos. 

 

O Senhor protege os peregrinos, 

ampara o órfão e a viúva 

e entrava o caminho aos pecadores. 

 

O Senhor reina eternamente. 

O teu Deus, ó Sião, 

é rei por todas as gerações. 
 

 

Evangelho 
Mt 5, 1-12a 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus 

 

Naquele tempo, 

ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte e sentou-Se. 

Rodearam-n’O os discípulos, 

e Ele começou a ensiná-los, dizendo: 

«Bem-aventurados os pobres em espírito, 

porque deles é o reino dos Céus. 

Bem-aventurados os humildes, 

porque possuirão a terra. 

Bem-aventurados os que choram, 

porque serão consolados. 

Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, 

porque serão saciados. 

Bem-aventurados os misericordiosos, 

porque alcançarão misericórdia. 

Bem-aventurados os puros de coração, 

porque verão a Deus. 

Bem-aventurados os que promovem a paz, 

porque serão chamados filhos de Deus. 

Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, 

porque deles é o reino dos Céus. 

Bem-aventurados sereis, quando, por minha causa, 

vos insultarem, vos perseguirem 

e, mentindo, disserem todo o mal contra vós. 

Alegrai-vos e exultai, 

porque é grande nos Céus a vossa recompensa». 
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Palavra da salvação. 

 

 

Meditações  
 

1.  
Não há dúvida de que os pobres alcançam o dom da humildade com mais 

facilidade que os ricos, na medida em que aqueles, no meio das suas 

privações, se familiarizam facilmente com a mansidão, ao passo que estes, 

no meio das riquezas, se habituam facilmente à arrogância. Todavia, também 

não faltam ricos que usam da abundância, não para sua orgulhosa ostentação 

mas para obras de caridade, considerando que o melhor lucro é o que se 

gasta para aliviar a miséria do próximo. 

O dom desta virtude pode encontrar-se, portanto, em todo o genéro e 

categoria de homens, porque podem ser iguais na disposição interior, 

embora diferentes nos bens da fortuna; e pouco importam as diferenças nos 

bens terrenos, quando há igualdade nos valores do espírito. Bem-

aventurada aquela pobreza que não se deixa dominar pelo amor dos bens 

temporais, nem põe toda a sua ambição em aumentar as riquezas deste 

mundo, mas deseja acima de tudo a riqueza dos bens celestes! 

Depois do Senhor, os Apóstolos foram os primeiros a dar-nos o exemplo 

desta magnânima pobreza. À voz do divino Mestre deixaram tudo o que 

tinham; num momento, passaram de pescadores de peixes a pescadores de 

homens e conseguiram que muitos, imitando a sua fé, seguissem o mesmo 

caminho. Com efeito, entre aqueles primeiros filhos da Igreja, todos os 

crentes tinham um só coração e uma só alma; deixavam todas as suas posses 

e haveres para abraçarem generosamente a mais perfeita pobreza e 

enriquecerem-se de bens eternos; assim aprendiam da pregação apostólica 

a encontrar a sua alegria em não ter nada neste mundo e tudo possuir em 

Cristo. 

Por isso, quando o apóstolo São Pedro subia para o templo e o coxo lhe 

pediu esmola, disse-lhe: «Não tenho ouro nem prata; mas dou-te o que 

tenho: Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda». Que há de 

mais sublime que esta humildade? Que há de mais rico que esta pobreza? 

Não tem a força do dinheiro, mas concede os dons da natureza. Aquele a 

quem sua mãe deu à luz enfermo de nascimento, a palavra de Pedro o 

tornou são; e aquele que não pôde dar a imagem de César gravada numa 

moeda ao homem que lhe pedia esmola, restaurou nele a imagem de Cristo 

dando-lhe a saúde. 

E este tesouro não enriqueceu apenas aquele homem que recuperou a 

possibilidade de andar, mas também os cinco mil homens que, ante esta cura 

milagrosa, acreditaram na pregação do Apóstolo. Assim aquele pobre, que 

não tinha nada que dar a um pedinte, distribuiu tão abundantemente a graça 
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divina que não só restituiu o vigor aos pés de um coxo, mas também a saúde 

da alma a tantos milhares de crentes: encontrou-os sem forças na 

infidelidade judaica e restituiu-lhes a agilidade para seguirem a Cristo.26 

 

2. 
No coração de Deus, ocupam lugar preferencial os pobres, tanto que até 

Ele mesmo «Se fez pobre» (2 Cor 8, 9). Todo o caminho da nossa redenção 

está assinalado pelos pobres. Esta salvação veio a nós, através do «sim» 

duma jovem humilde, duma pequena povoação perdida na periferia dum 

grande império. O Salvador nasceu num presépio, entre animais, como 

sucedia com os filhos dos mais pobres; foi apresentado no Templo, 

juntamente com dois pombinhos, a oferta de quem não podia permitir-se 

pagar um cordeiro (cf. Lc 2, 24; Lv 5, 7); cresceu num lar de simples 

trabalhadores, e trabalhou com suas mãos para ganhar o pão. Quando 

começou a anunciar o Reino, seguiam-No multidões de deserdados, pondo 

assim em evidência o que Ele mesmo dissera: «O Espírito do Senhor está 

sobre Mim, porque Me ungiu para anunciar a Boa Nova aos pobres» (Lc 4, 

18). A quantos sentiam o peso do sofrimento, acabrunhados pela pobreza, 

assegurou que Deus os tinha no âmago do seu coração: «Felizes vós, os 

pobres, porque vosso é o Reino de Deus» (Lc 6, 20); e com eles Se 

identificou: «Tive fome e destes-Me de comer», ensinando que a 

misericórdia para com eles é a chave do Céu (cf. Mt 25, 34-40).  

Para a Igreja, a opção pelos pobres é mais uma categoria teológica que 

cultural, sociológica, política ou filosófica. Deus «manifesta a sua 

misericórdia antes de mais» a eles. […] 

Por isso, desejo uma Igreja pobre para os pobres. Estes têm muito para nos 

ensinar. […] É necessário que todos nos deixemos evangelizar por eles. A 

nova evangelização é um convite a reconhecer a força salvífica das suas 

vidas, e a colocá-los no centro do caminho da Igreja. Somos chamados a 

descobrir Cristo neles: não só a emprestar-lhes a nossa voz nas suas causas, 

mas também a ser seus amigos, a escutá-los, a compreendê-los e a acolher 

a misteriosa sabedoria que Deus nos quer comunicar através deles.27 

 

3. 
Para Jesus, a pobreza não é um ideal. A pobreza é um mal enquanto carência, 

enquanto significa desigualdade, mas também é uma virtude enquanto 

testemunho de vida. Os pobres e os marginalizados são privilegiados não 

porque sejam mais virtuosos ou piedosos, mas porque são “herdeiros do 

Reino” (Mt 5,3). Viver a virtude da pobreza significa um posicionar-se 

                                                           
26 SÃO LEÃO MAGNO – Sermão 95, 2-3: PL 54, 462 (Ofício de Leituras, Sexta-feira da 
semana XXII do Tempo Comum). 
27 FRANCISCO – Evangelii Gaudium, Exortação Apostólica, nº 197-198. 
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perante a vida, empenhar-se em confiar infinitamente em Deus, apoiando-

se nele, viver decididamente para os outros, partilhando tudo o que se é e 

tudo o que se tem. 

A opção preferencial pelos pobres está, pois, implícita no Cristo que se fez 

pobre por nós, para nos enriquecer com a sua pobreza. Chega até ao 

desprendimento total, pondo essa disponibilidade ao serviço dos valores do 

Reino. «Se queres ser perfeito, vai, vende todos os teus bens e dá aos 

pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois, vem e segue-me» (Mt 19,21). 

O papa Francisco, reafirmando a opção preferencial pelos pobres, exorta-

nos ao compromisso dum amor ativo e concreto a cada ser humano. Se 

verdadeiramente partimos da contemplação de Cristo, devemos saber vê-

lo no rosto daqueles com quem Ele mesmo quis identificar-se: «Não 

percamos tempo a imaginar os pobres do futuro, é suficiente que 

recordemos os pobres de hoje, que poucos anos têm para viver nesta terra 

e não podem continuar a esperar. Por isso, para além de uma leal 

solidariedade entre as gerações, há que reafirmar a urgente necessidade 

moral de uma renovada solidariedade entre os indivíduos da mesma 

geração» (Laudato Si 162) 

A caridade de Jesus, enraizada no amor do Pai, é, portanto, a norma, a fonte 

e a medida da caridade da Igreja. Vivê-la supõe uma reorientação da vida e 

da ação de cada um de nós, das nossas comunidades cristãs e movimentos 

apostólicos, numa palavra, de toda a nossa igreja diocesana.28 

 

 

Preces29 
 

Caríssimos irmãos e irmãs: Num só coração e numa só alma, peçamos ao 

Senhor o espírito das Bem-aventuranças para todos os homens e mulheres 

de boa vontade, dizendo, com alegria: 

 

Ouvi, Senhor, a nossa oração. 

 

1.  Para que o nosso Bispo António Manuel, os presbíteros e os diáconos 

vivam a mensagem libertadora das Bem-aventuranças e ensinem aos 

cristãos o caminho da vida, oremos. 

 

2.  Para que os responsáveis pelo governo da nossa Pátria se inspirem 

nos valores do Evangelho e defendam os direitos dos mais pobres, 

oremos. 

 

                                                           
28 D. ANTÓNIO MOITEIRO – Dai-lhes vós mesmos de comer, Carta Pastoral, nº 6. 
29 Oração Universal, Domingo IV do Tempo Comum, Ano A. 
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3.  Para que os homens que anseiam pela igualdade e estão prontos a 

sofrer por ela vejam realizadas as esperanças que os animam, oremos. 

 

4.  Para que todos os discípulos de Cristo se ponham ao lado dos que 

são perseguidos, por defenderem os valores do Evangelho, oremos. 

 

5.  Para que a nossa comunidade (paroquial) tenha a coragem de tomar 

a sério e de viver segundo o espírito das bem-aventuranças, oremos. 

 

Pai nosso 

 

Senhor, nosso refúgio e fortaleza, 

escutai as orações da vossa Igreja 

e fazei-nos acolher o que nada vale aos olhos do mundo, 

para permanecermos fiéis ao espírito das Bem-aventuranças. 

Por Cristo Senhor nosso. 
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VIII 

SANTA MARIA 

SERVA DO SENHOR 

‘MULHER EUCARÍSTICA’ 
Não temas, Maria, porque encontraste graça diante de Deus 

 

 

Leitura  
1 Sam 1, 24-28; 2, 1-2.4-8 

 

Leitura do Primeiro Livro de Samuel 

 

Naqueles dias, 

Ana tomou Samuel consigo 

e, levando um novilho de três anos, 

três medidas de farinha e um odre de vinho, 

conduziu-o à casa do Senhor, em Silo. 

O menino era muito pequeno. 

Imolaram o novilho 

e apresentaram o menino a Heli. 

Ana disse-lhe: 

«Ouve, meu senhor. 

Por tua vida, eu sou aquela mulher 

que esteve aqui orando ao Senhor na tua presença. 

Eis o menino por quem orei: 

o Senhor ouviu a minha súplica. 

Por isso também eu o ofereço, 

para que seja consagrado ao Senhor 

todos os dias da sua vida». 

E adoraram o Senhor. 

Então Ana orou, dizendo: 

«Exulta o meu coração no Senhor, 

no meu Deus se eleva a minha fronte. 

Abre-se a minha boca contra os inimigos, 

porque me alegro com a vossa salvação. 

Ninguém é santo como o Senhor, 

ninguém é forte como o nosso Deus. 

A arma dos fortes foi destruída 

e os fracos foram revestidos de força. 

Os que viviam na abundância andam em busca de pão 

e os que tinham fome foram saciados. 
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A mulher estéril deu à luz muitos filhos 

e a mãe fecunda deixou de conceber. 

É o Senhor que dá a morte e dá a vida, 

faz-nos descer ao túmulo, mas de novo nos levanta. 

É o Senhor quem despoja e enriquece, 

é o Senhor quem humilha e exalta. 

Levanta do chão os que vivem prostrados, 

retira da miséria os indigentes; 

fá-los sentar entre os príncipes 

e destina-lhes um lugar de honra. 

Porque ao Senhor pertencem as colunas da terra 

e sobre elas assentou o universo». 

 

Palavra do Senhor. 

 

 

Salmo Responsorial  
Lc 1, 46-48a.48b-49.50-51.52-53.54-55 (R.cf. 48a) 

 

Refrão: O Senhor olhou para a humildade da sua serva. 

 

A minha alma glorifica o Senhor, 

e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, 

porque pôs os olhos na humildade da sua serva, 

 

De hoje em diante me chamarão bem-aventurada 

todas as gerações. 

O todo-poderoso fez em mim maravilhas: 

santo é o seu nome. 

 

A sua misericórdia se estende de geração em geração 

sobre aqueles que O temem. 

Manifestou o poder do seu braço 

e dispersou os soberbos. 

 

Derrubou os poderosos de seus tronos 

e exaltou os humildes. 

Encheu de bens os famintos 

e aos ricos despediu de mãos vazias. 

 

Acolheu Israel, seu servo, 

lembrado da sua misericórdia, 

como tinha prometido a nossos pais, 
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a Abraão e à sua descendência para sempre. 

 

 

Evangelho 
Lc 1, 26-38 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas 

 

Naquele tempo, 

o Anjo Gabriel foi enviado por Deus 

a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, 

a uma Virgem desposada com um homem chamado José, 

que era descendente de David. 

O nome da Virgem era Maria. 

Tendo entrado onde ela estava, disse o Anjo: 

«Ave, cheia de graça, o Senhor está contigo». 

Ela ficou perturbada com estas palavras 

e pensava que saudação seria aquela. 

Disse-lhe o Anjo: «Não temas, Maria, 

porque encontraste graça diante de Deus. 

Conceberás e darás à luz um Filho, 

a quem porás o nome de Jesus. 

Ele será grande e chamar-Se-á Filho do Altíssimo. 

O Senhor Deus Lhe dará o trono de seu pai David; 

reinará eternamente sobre a casa de Jacob 

e o seu reinado não terá fim». 

Maria disse ao Anjo: 

«Como será isto, se eu não conheço homem?». 

O Anjo respondeu-lhe: 

«O Espírito Santo virá sobre ti 

e a força do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. 

Por isso o Santo que vai nascer será chamado Filho de Deus. 

E a tua parenta Isabel concebeu também um filho na sua velhice 

e este é o sexto mês daquela a quem chamavam estéril; 

porque a Deus nada é impossível». 

Maria disse então: 

«Eis a escrava do Senhor; 

faça-se em mim segundo a tua palavra». 

 

Palavra da salvação. 

 

 

Meditações  



47 
 

Secretariado Diocesano de Liturgia – Aveiro | 2018 

 

 

1.  
Avé, cheia de graça, o Senhor é convosco. Que pode haver de mais sublime do 

que esta alegria, ó Virgem Mãe? Que pode haver de mais excelente do que 

esta graça que só a Vós foi concedida por Deus? Que pode imaginar-se de 

mais jubiloso e esplêndido do que essa graça? Nada se pode comparar com 

a maravilha que em Vós se contempla, nada há que iguale a graça que 

possuís; tudo o resto, por excelente que seja, ocupa um plano secundário e 

goza de brilho completamente inferior. 

O Senhor é convosco. Quem ousará competir convosco? Deus nasceu de Vós. 

Haverá alguém que se não reconheça inferior a Vós, e mais ainda, Vos não 

conceda alegremente a primazia e a superioridade? Por isso, ao contemplar 

as vossas eminentes prerrogativas, que superam as de todas as criaturas, eu 

Vos aclamo com todo o entusiasmo: Avé, cheia de graça, o Senhor é convosco. 

Por meio de Vós foi concedida a alegria não somente aos homens mas 

também aos Anjos do Céu. 

Verdadeiramente bendita sois Vós entre as mulheres, porque transformastes 

em bênção a maldição de Eva; porque fizestes com que Adão, outrora ferido 

pela abominação divina, por meio de Vós fosse abençoado. 

Verdadeiramente bendita sois Vós entre as mulheres, porque por meio de Vós 

brilhou sobre os homens a bênção do Pai, libertando-os da antiga maldição. 

Verdadeiramente bendita sois Vós entre as mulheres, porque por Vós 

alcançaram a salvação os vossos progenitores: de facto, Vós dareis à luz o 

Salvador que lhes obterá a salvação divina. 

Verdadeiramente bendita sois Vós entre as mulheres, porque, permanecendo 

Virgem, produzistes aquele fruto que derrama a bênção sobre toda a terra 

e a liberta da maldição de que só germinavam espinhos. 

Verdadeiramente bendita sois Vós entre as mulheres, porque, embora sendo 

mulher por condição natural, vireis a ser verdadeira Mãe de Deus. Com 

efeito, Aquele que vai nascer de Vós é com toda a verdade Deus Encarnado, 

e Vós sois chamada com pleno direito Mãe de Deus, pois que realmente é 

Deus que dais à luz. 

Vós tendes, na verdade, dentro do claustro do vosso seio, o próprio Deus; 

Ele habita em Vós segundo a natureza humana e de Vós sai como esposo 

do seu tálamo, trazendo a todos a alegria e derramando sobre todos a luz 

divina.  

Em Vós, de facto, ó Virgem, como em céu puríssimo e resplandecente, 

colocou o seu tabernáculo; de Vós sairá como esposo do seu tálamo e 

percorrerá como atleta o caminho da sua vida, que há de trazer a salvação 
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para todos os viventes; e, correndo de um extremo ao outro do céu, tudo 

encherá de calor divino e de luz vivificante. 30 

 

2. 
De certo modo, Maria praticou a sua fé eucarística ainda antes de ser 

instituída a Eucaristia, quando ofereceu o seu ventre virginal para a 

encarnação do Verbo de Deus. A Eucaristia, ao mesmo tempo que evoca a 

paixão e a ressurreição, coloca-se no prolongamento da encarnação. E 

Maria, na anunciação, concebeu o Filho divino também na realidade física do 

corpo e do sangue, em certa medida antecipando n'Ela o que se realiza 

sacramentalmente em cada crente quando recebe, no sinal do pão e do 

vinho, o corpo e o sangue do Senhor. 

Existe, pois, uma profunda analogia entre o fiat pronunciado por Maria, em 

resposta às palavras do Anjo, e o amen que cada fiel pronuncia quando 

recebe o corpo do Senhor. A Maria foi-Lhe pedido para acreditar que 

Aquele que Ela concebia «por obra do Espírito Santo» era o «Filho de Deus» 

(cf. Lc 1, 30-35). Dando continuidade à fé da Virgem Santa, no mistério 

eucarístico é-nos pedido para crer que aquele mesmo Jesus, Filho de Deus 

e Filho de Maria, Se torna presente nos sinais do pão e do vinho com todo 

o seu ser humano-divino. 

«Feliz d'Aquela que acreditou» (Lc 1, 45): Maria antecipou também, no 

mistério da encarnação, a fé eucarística da Igreja. E, na visitação, quando 

leva no seu ventre o Verbo encarnado, de certo modo Ela serve de 

«sacrário» – o primeiro «sacrário» da história –, para o Filho de Deus, que, 

ainda invisível aos olhos dos homens, Se presta à adoração de Isabel, como 

que «irradiando» a sua luz através dos olhos e da voz de Maria. E o olhar 

extasiado de Maria, quando contemplava o rosto de Cristo recém-nascido 

e O estreitava nos seus braços, não é porventura o modelo inatingível de 

amor a que se devem inspirar todas as nossas comunhões eucarísticas? […] 

Impossível imaginar os sentimentos de Maria, ao ouvir dos lábios de Pedro, 

João, Tiago e restantes apóstolos as palavras da Última Ceia: «Isto é o meu 

corpo que vai ser entregue por vós» (Lc 22, 19). Aquele corpo, entregue 

em sacrifício e presente agora nas espécies sacramentais, era o mesmo 

corpo concebido no seu ventre! Receber a Eucaristia devia significar para 

Maria quase acolher de novo no seu ventre aquele coração que batera em 

uníssono com o d'Ela e reviver o que tinha pessoalmente experimentado 

junto da Cruz. 

Na Eucaristia, a Igreja une-se plenamente a Cristo e ao seu sacrifício, com 

o mesmo espírito de Maria. Tal verdade pode-se aprofundar relendo o 

Magnificat em perspetiva eucarística. De facto, como o cântico de Maria, 

                                                           
30 SÃO SOFRÓNIO – Sermão 2, 21-22.26: PG 87, 3, 3242.3250. (Ofício de Leituras, 
Comum de Nossa Senhora). 
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também a Eucaristia é primariamente louvor e ação de graças. Quando 

exclama: «A minha alma glorifica ao Senhor e o meu espírito exulta de 

alegria em Deus meu Salvador», Maria traz no seu ventre Jesus. Louva o Pai 

«por» Jesus, mas louva-O também «em» Jesus e «com» Jesus. É nisto 

precisamente que consiste a verdadeira «atitude eucarística».31 

 

3. 
A Sagrada Escritura e a Igreja falam da misericórdia divina quer em termos 

abstratos, quer em imagens, uma das quais é Maria; aquela que é imagem da 

Igreja, a imagem mais perfeita da misericórdia divina e um modelo da 

misericórdia humana e cristã. Na sua vida, tudo foi plasmado pela presença 

do olhar misericordioso. 

São poucas as passagens na Sagrada Escritura que se referem a Maria, mas 

elas evidenciam que à mãe de Jesus corresponde uma posição importante e 

um significado singular na história de Deus com os seres humanos. No 

Novo Testamento temos dois textos que constituem um sólido fundamento 

para a espiritualidade mariana: a cena da Anunciação (Lc 1,26-38) e o 

episódio de Maria ao pé da cruz (Jo 19, 26ss). Maria tem um lugar e uma 

missão singulares ao lado e ao serviço de Cristo, da Igreja e da humanidade. 

Maria recapitula no Magnificat toda a história da salvação, descrevendo-a 

como uma história da misericórdia de Deus. «A sua misericórdia se estende 

de geração em geração» (Lc 1,50). Com a eleição e vocação de Maria para 

ser a mãe do Salvador, esta história entra na sua fase definitiva. Deus, 

movido por infinita compaixão, leva a cabo o decisivo e definitivo intento 

de salvar o seu povo e a humanidade. Maria é escolhida para participar nesta 

grande obra de redenção. Ela «achou graça diante de Deus» (Lc 1,30). Isto 

significa que em si mesmo ela não é nada em absoluto, tudo o que é deve-

o à graça. Não é mais que «a escrava do Senhor» (Lc 1, 38). A glória não 

lhe pertence a ela, mas é exclusiva de Deus, para quem nada é impossível 

(Lc 1,37). Daí que Maria proclame: «A minha alma glorifica o Senhor e o 

meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador… Porque o Todo-Poderoso 

fez em mim maravilhas, santo é o seu nome» (Lc 1, 46-55). […] 

Nela está a promessa divina e a realização desta mesma promessa. Através 

do sim obediente, Maria possibilita a vinda de Deus a este mundo e 

converte-se na mãe de todos os viventes. Em virtude deste sim obediente, 

Maria torna-se a serva da misericórdia divina, escolhida e cheia de graça por 

Deus. O facto de que Deus a tenha escolhido e cumulado dos seus dons, 

significa que Maria, enquanto ser humano e simples mulher, é a melhor 

imagem da misericórdia divina, que ultrapassa todas as suas expectativas e 

todas as pretensões humanas. Vincula-se ao Filho não somente com laço 

biológico, mas pela fé, e procura que outros façam o mesmo. No Magnificat, 

                                                           
31 SÃO JOÃO PAULO II – Ecclesia de Eucharistia, Carta Encíclica, nº 55-58. 
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o canto da misericórdia, Maria não só antecipa as bem-aventuranças aos 

pobres, aos perseguidos no Sermão da Montanha (cf. Mt 5,2-12), como as 

experimenta na sua própria pessoa. Este canto é a expressão ápice da opção 

preferencial de Deus pelos pobres: Deus “derrubou os poderosos de seus 

tronos e exaltou os humildes”. […] 

Se Jesus é o rosto da misericórdia, Maria é a Mãe da Misericórdia, porque 

é a Mãe da divina graça: é Mãe de Deus, autor da graça, Mãe do Redentor, 

e está associada mais intimamente do que ninguém ao Calvário, à obra da 

redenção. Maria resume em si os principais mistérios da nossa fé. Nela 

resplandece a imagem do homem novo, redimido e reconciliado, e do 

mundo novo e transfigurado. Maria ensina-nos que o evangelho da 

misericórdia divina em Jesus é o melhor que podemos dizer e o mais belo 

que pode existir, porque é capaz de nos transformar e de transformar o 

mundo através da glória de Deus. A vocação de Maria é como um espelho 

para a vocação cristã.32 

 

 

Preces33 
 

Oremos, irmãos, a Jesus Cristo, pão da vida, dizendo com alegria: 

 

Bem-aventurado quem comer o pão no vosso reino, Senhor. 

 

1.  Cristo, sacerdote da nova e eterna aliança, que no altar da cruz 

oferecestes ao Pai um sacrifício perfeito, ensinai-nos a oferecer 

convosco este santo sacrifício. 

 

2.  Cristo, rei de paz e de justiça, que consagrastes o pão e o vinho como 

sinal da vossa oblação, associai-nos ao vosso sacrifício, como oferenda 

agradável a Deus Pai. 

 

3.  Cristo, verdadeiro adorador do Pai, que desde o nascente ao poente 

sois oferecido pela Igreja como oblação pura, juntai na unidade do 

vosso Corpo os que saciais com o mesmo pão. 

 

4.  Cristo, maná descido do Céu, que alimentais a Igreja com o vosso 

Corpo e Sangue, fazei que caminhemos sempre fortalecidos por este 

pão. 

                                                           
32 D. ANTÓNIO MOITEIRO – Maria, Mãe da Misericórdia e Modelo do Discípulo, Carta 
Pastoral (4 de março de 2017) in Igreja Aveirense 1 (2017) 14-21. 
33 RITUAL ROMANO – Sagrada Comunhão e Culto do Mistério Eucarístico Fora da 
Missa, nº 191. 
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5.  Cristo, hóspede invisível do nosso banquete, que estais à porta e nos 

chamais, entrai em nossa casa, para cear connosco e permanecer no 

meio de nós para sempre. 

 

Senhor Jesus Cristo, 

que neste admirável sacramento 

nos deixastes o memorial da vossa paixão, 

concedei-nos a graça de venerar de tal modo 

os mistérios do vosso Corpo e Sangue, 

que sintamos continuamente os frutos da vossa redenção. 

Vós que sois Deus, com o Pai, na unidade do Espírito Santo. 
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ROSÁRIO 

 

MISTÉRIOS GOZOSOS 

 
1.º MISTÉRIO 

A Anunciação do Anjo à Virgem Maria 

 

Leitura Breve 
Lc 1, 38 

 

Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. 

 

Meditação 
 

No evangelho de S. Lucas encontramos a resposta de Maria àquele que foi 

o convite mais misterioso da história: ser Mãe de Deus.  

“Faça-se”, é esta a ‘pequena/grande’ palavra que expressa o seu total e 

disponível consentimento à vontade de Deus. “Faça-se” é um consentir a 

que Deus faça em nós a Sua vontade até que Ele se torne vida em nós.  

Como Maria, somos também convidados a unirmo-nos inteiramente ao 

projeto de Deus, sabendo que é Ele próprio que nos capacita para uma 

resposta fiel no amor com o dom do Seu Espírito: “O Espírito Santo virá 

sobre ti e a força do Altíssimo estenderá sobre ti a sua sombra” (Lc 1, 35). 

Pela escuta obediente à Palavra de Deus, Maria é Aquela Mulher que nos 

ajuda a dar resposta à pergunta que hoje também nos é feita: “Quereis 

oferecer-vos a Deus?”.  

 

 

2.º MISTÉRIO 

Visita de Maria a Santa Isabel 

 

Leitura Breve 
Lc 1, 39 

 

Por aqueles dias, Maria dirigiu-se apressadamente para a montanha, a uma 

cidade de Judá. 

 

Meditação 
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Neste mistério Maria ensina-nos que a fé cristã é essencialmente uma 

decisão de amor que envolve e compromete a pessoa por inteiro. Ensina-

nos que a fé “não é apenas um acto do entendimento, nem uma simples 

decisão da vontade” (W. Kasper), a fé é uma atitude que abrange toda a 

nossa existência e nos lança a todos aqueles que nos rodeiam.  

Por isso, dizer “sim” a Deus implica ir até ao outro e descobrir em cada 

pessoa, e em cada circunstância, um lugar de passagem e de encontro com 

Deus. 

 

3.º MISTÉRIO 

O Nascimento de Jesus em Belém 

 

Leitura Breve 
Mt 2, 2 

 

Chegados os magos a Jerusalém perguntaram: Onde está o rei dos judeus 

que acaba de nascer? Vimos a sua estrela no Oriente. 

 

Meditação 
 

Pela luz de uma estrela chegaram os Reis Magos a Jesus que mais tarde diz 

de Si próprio ser “a Luz do Mundo” (Jo 8, 12). Hoje, pela luz das estrelas 

podemos contemplar belas constelações e através delas se guiam 

navegadores. Deste modo, transportando este mundo físico para o nosso 

mundo espiritual, questionamo-nos com João Paulo II: “Quem não sente a 

necessidade de uma “estrela” que o guie no seu caminho sobre a terra?” 

Mas é Jesus quem nos compromete “Vós sois a Luz do mundo”. Ser luz não 

pelos nossos esforços humanos nem pelo progresso técnico do nosso 

tempo, mas sim porque reconhecemos em Cristo a luz e a fonte de todas 

as luzes. É necessário tornarmo-nos lugares de luz que ilumine e guie muitos 

até Jesus. 

 

 

4.º MISTÉRIO 

A Apresentação de Jesus no Templo 

 

Leitura Breve 
Lc 2, 28-32 

 

Simeão tomou o Menino nos braços e bendisse a Deus dizendo: “Agora, 

Senhor deixarás ir em paz o teu servo, porque meus olhos viram a Salvação 

que ofereceste a todos os povos, Luz para se revelar às nações. 
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Meditação 

 

Simeão tal como a profetisa Ana encontrava-se no templo impelido e cheio 

do Espírito Santo de Deus. Simeão toma um simples e frágil menino nos 

braços e pela força do Espírito reconhece nele o Messias do Senhor. Cheio 

de alegria louva a Deus, e pela graça do encontro com Jesus sente que já 

pode partir em paz. 

Nestes tempos marcados por tanto sofrimento, num mundo cheio de 

feridas de toda a espécie, todos ansiamos a mesma paz de Simeão, que só 

nas mãos de Deus podemos encontrar. O nosso Deus é o Príncipe da Paz, 

Aquele que sempre no sustentará! Bento XVI chama-Lhe “o Amor que 

sustenta o mundo”. 

 

 

5.º MISTÉRIO 

A Perda e Encontro de Jesus no Templo 

 

Leitura Breve 
Lc 2, 46-49 

 

Três dias depois, encontraram o Menino no templo, e sua Mãe disse-Lhe: 

“Filho, porque procedeste assim connosco? Teu pai e eu andávamos aflitos 

à tua procura.” “Porque Me procuráveis?.. Não sabíeis que Eu devia estar 

na casa de meu Pai? 

 

Meditação 

 

Para Jesus, estar na casa do Pai, era algo irrecusável, que Lhe vinha do mais 

fundo do ser. “Eu e o Pai somos Um” (Jo 10,30) dirá mais tarde. Por isso, 

porque é Filho, estar com o Pai faz necessariamente parte da sua identidade. 

Como lemos em S. João, Jesus afirma acerca de Si próprio que “o Filho, por 

si mesmo, não pode fazer nada” (Jo 5, 19.30). 

Nós, que pelo Baptismo nos tornamos “filhos no Filho”(Gal 4, 8,) devemos 

também ser este Cristo que vai ao encontro do Pai, sem medo ou 

apreensão certos de que antes de nos voltarmos para Ele já o Seu amor nos 

envolve e “por nós, transborda a Sua ternura”(Jer 31,20).  

Sabermo-nos amados por Deus, passa por aprendermos do Francisco o 

silêncio da contemplação, da Lúcia a fidelidade dócil, da Jacinta a simplicidade 

e a pureza genuínas de quem dialoga com Deus no seu íntimo, tal como ela 

própria se expressava: “Sinto a Nosso Senhor dentro em mim. 

Compreendo o que me diz e não O vejo nem oiço; mas é tão bom estar 

com Ele!” 
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MISTÉRIOS LUMINOSOS 

 
1.º MISTÉRIO 

O Batismo de Jesus no Rio Jordão 

 

Leitura Breve 
Mt 3, 16-17 

 

Uma vez batizado, Jesus saiu da água e eis que se rasgaram os céus, e viu o 

Espírito de Deus descer como uma pomba e vir sobre Ele.  E uma voz vinda 

do Céu dizia: «Este é o meu Filho muito amado, no qual pus todo o meu 

agrado». 

 

Meditação 
 

O encanto do Pai é o Filho bem-amado que desce às águas humanas para 

remir a natureza e a elevar à condição filial. No Batismo somos inseridos 

no Corpo místico de Cristo que é a Igreja. Estes, os que foram assinalados 

pela veste branca do batismo, veste que se converterá em traje de festa 

nupcial, são os que seguem o Cordeiro de Deus.     

 

2.º MISTÉRIO 

A Revelação de Jesus nas Bodas de Caná 

 

Leitura Breve 
Jo 2, 3-8 

 

A mãe de Jesus disse-lhe: «Não têm vinho!» Jesus respondeu-lhe: «Mulher, 

que tem isso a ver contigo e comigo? Ainda não chegou a minha hora.» Sua 

mãe disse aos serventes: «Fazei o que Ele vos disser!» Ora, havia ali seis 

vasilhas de pedra preparadas para os ritos de purificação dos judeus, com 

capacidade de duas ou três medidas cada uma.  Disse-lhes Jesus: «Enchei as 

vasilhas de água».  Eles encheram-nas até cima. Então ordenou-lhes: «Tirai 

agora e levai ao chefe de mesa». 

   

Meditação 
 

Quando surge a adversidade, manifesta-se o Filho de Deus mudando a água 

em vinho e revelando que é a Ele que devemos escutar. Ao fazermos tudo 

o que Ele nos disser, colaboraremos na ação salvífica do nosso Deus, cada 

um na sua medida.  
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Para isso é preciso abrir o coração nessa proximidade, como Maria e como 

Ela viver com disponibilidade interior para perceber as necessidades dos 

outros.  

 

3.º MISTÉRIO 

O anúncio do Reino de Deus com o convite à conversão 

 

Leitura Breve 
Mc 1, 14-15 

 

Jesus foi para a Galileia, e proclamava o Evangelho de Deus, dizendo: 

«Completou-se o tempo e o Reino de Deus está próximo: arrependei-vos 

e acreditai no Evangelho».  

 

Meditação 
 

O tema central da pregação de Jesus é o Reino de Deus. Acolher o Reino 

é acolhê-lo a Ele e deixar-se transformar por Ele e pelos valores que Ele 

nos apresenta. É construir a nossa vida na confiança em Deus, na humildade, 

no amor e no perdão. 

 

4.º MISTÉRIO 

A Transfiguração de Jesus no Tabor 

 

Leitura Breve 
Mc 9, 2-4.7 

 

Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e levou-os, só a eles, a um monte 

elevado. E transfigurou-se diante deles.  As suas vestes tornaram-se 

resplandecentes, de tal brancura que lavadeira alguma da terra as poderia 

branquear assim. Apareceu-lhes Elias, juntamente com Moisés, e ambos 

falavam com Ele. Formou-se, então, uma nuvem e da nuvem fez-se ouvir 

uma voz: «Este é o meu Filho muito amado. Escutai-o».   

 

Meditação 

 

Na intimidade dos que lhe estão mais próximos, Jesus mostra-se cheio da 

luz que brota já da sua páscoa redentora. A luz que tantas vezes se manifesta 

na Escritura tem agora a sua fonte no próprio Filho de Deus que se torna 

garantia de ser o pleno cumprimento da Lei.  
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5.º MISTÉRIO 

A Instituição da Eucaristia 

 

Leitura Breve 
Mt 26, 26-28 

 

Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, depois de pronunciar a bênção, 

partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo: «Tomai, comei: Isto é o meu 

corpo». Em seguida, tomou um cálice, deu graças e entregou-lho, dizendo: 

«Bebei dele todos.  Porque este é o meu sangue, sangue da Aliança, que vai 

ser derramado por muitos, para perdão dos pecados». 

 

Meditação 

 

Jesus preside à mesa e apresenta-se como o pão que sacia todas as fomes. 

Os apóstolos seguem os seus gestos porque devem aprender a maneira de 

partir e repartir o pão, a fim de prolongarem esta ceia até ao fim dos 

tempos. O pano que se abre com esta última refeição abre o cenário da 

liturgia do amor, feita sacramento da Caridade e de luminosa entrega até 

ao fim. Quis dar-Se sempre e para sempre, e em cada Eucaristia Ele volta a 

entregar-Se, cumprindo a Sua promessa: “Eu estarei convosco até ao fim 

dos tempos”. 

 

 

MISTÉRIOS DOLOROSOS 

 
1.º MISTÉRIO 

A agonia de Jesus no Horto das Oliveiras 

 

Leitura Breve 
Lc 22, 39-42 

 

Jesus foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras. Pondo-se de 

joelhos, começou a orar, dizendo: «Pai, se quiseres, afasta de mim este 

cálice; contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua». 

 

Meditação 
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No centro do jardim já não está a antiga árvore mas é o próprio Deus que 

levanta as mãos e o rosto perguntando ao Pai se é possível que o cálice da 

amargura possa ser afastado.  

Como Jesus nos aparece tão humano neste momento da Sua vida! Sentiu 

tristeza, sentiu angústia, sentiu medo… Sentiu o silêncio do Pai, 

precisamente ao chegar a hora de completar a obra que Ele Lhe confiara. 

Também Ele precisou de rezar para ter luz para discernir a vontade do Pai 

e ter força para a cumprir. A vontade de Deus foi a Sua paixão, esta é a 

paixão de todos os Santos. 

 

2.º MISTÉRIO 

A Flagelação de Jesus   

 

Leitura Breve 
Mt 27, 22-26 

 

Pilatos disse ao povo: «Que hei-de fazer de Jesus chamado Cristo?» Todos 

responderam: «Seja crucificado!»   Vendo que nada conseguia e que o 

tumulto aumentava cada vez mais, mandou vir água e lavou as mãos na 

presença da multidão, dizendo: «Estou inocente deste sangue. Isso é 

convosco.» E todo o povo respondeu: «Que o seu sangue caia sobre nós e 

sobre os nossos filhos!»   Então, soltou-lhes Barrabás. Quanto a Jesus, 

depois de o mandar flagelar, entregou-o para ser crucificado.    

 

Meditação 
 

Pilatos tinha afirmado, por três vezes, que Jesus estava inocente. No 

entanto, a pressão da multidão, o medo de perder o poder, fizeram-no 

mandar flagelar. Jesus tudo suporta “sem abrir a boca”. Tinha feito a Sua 

entrega a Deus e por isso, Seu coração estava íntegro e decidido. Tinha 

aceitado salvar o mundo pelo Amor e amou até ao fim. Diz Bento XVI que 

“a capacidade de sofrer por amor à verdade é medida de humanidade”.  

  

3.º MISTÉRIO 

Jesus é coroado de espinhos 

 

Leitura Breve 
Jo 19, 2-3 

 

Os soldados entrelaçaram uma coroa de espinhos, cravaram-lha na cabeça 

e cobriram-no com um manto de púrpura; e, aproximando-se dele, diziam-

lhe: «Salve! Ó Rei dos judeus!» 
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Meditação 
 

Imaginemos por um momento esta cena evangélica e coloquemo-nos diante 

de Jesus com essa coroa de espinhos no auge da humilhação. Que me diz 

Ele? O saber calar frente a uma indelicadeza; o trabalhar sem esperar 

reconhecimento e honras; o escolher para si o último lugar, por amor; o 

rezar por quem nos magoa; o dar e pedir perdão e reconhecer que somos 

débeis e pecadores…  

Diz o Papa Francisco: “Só quem se humilha, unido a Jesus, descobre a 

verdadeira vida. Nós temos medo disto, por pensar que os outros saiam 

vencedores; mas é assim o caminho”. Precisamos de aprender a descer dos 

nossos “tronos” e ir libertando o nosso coração para responder Àquele 

que o comprou por grande preço (1 Cor 6, 20). 

 

4.º MISTÉRIO 

Jesus carrega a cruz a caminho do Calvário 

 

Leitura Breve 
Mc 15, 15b-21 

 

Levaram-n’O, então, para O crucificar. Para-Lhe levar a cruz requisitaram 

um homem que passava por ali ao voltar dos campos. 

 

Meditação 

 

Jesus desfalece; está irreconhecível… No entanto, há algo n’Ele que 

continua a atrair, a chamar… A prova são todos esses homens e mulheres 

que não tiverem medo do aparente fracasso, da dor, e correram 

generosamente a abraçar a cruz de Jesus que reconheceram nas suas vidas.  

Peçamos a Jesus a graça de sermos cristãos comprometidos com o mundo, 

não rejeitando as contrariedades e os sacrifícios que nos são pedidos em 

cada dia.  

 

5.º MISTÉRIO 

Crucifixão e morte de Jesus 

 

Leitura Breve 
Lc 23, 33.46 
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Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, crucificaram-n’O a Ele e aos 

malfeitores. «Tudo está consumado». E, inclinando a cabeça, entregou o 

espírito. 

 

Meditação 

 

Na morte de Jesus os opostos tocam-se. Jesus entregou o espírito e nós 

recebemos a vida nova. Para o olhar apenas humano vemos somente a 

morte e o fracasso, para os olhos cristãos vemos a Vida nova a surgir. Como 

diz o Salmista; Semeia-se em lágrimas, mas surge a alegria. Diz o Papa 

Francisco, “A Paixão é fruto de uma total liberdade de Jesus em relação aos 

outros, ao esperado, às expetativas, às normas. É um ir contra tudo o que 

os outros estão à espera, por uma fidelidade total e única ao Pai e à Sua 

vontade.”  

 

 

MISTÉRIOS GLORIOSOS 

 
1.º MISTÉRIO 

A Ressurreição de Jesus 

 

Leitura Breve 
Lc 24, 34-35 

 

Todos diziam: O Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão. 

Eles, por sua parte, contaram o que lhes havia acontecido no caminho e 

como o tinham reconhecido ao partir o pão. 

 

Meditação 
 

Estes homens que, a princípio, caminhavam cheios de medo e de dúvidas, 

deixaram que o seu coração se inflamasse pelas palavras daquele 

desconhecido que lhes explicava as Escrituras, segundo as quais, o “Messias 

tinha que sofrer para entrar na sua glória”. A partir deste momento, tiveram 

a coragem de voltar a Jerusalém e anunciar que Jesus está vivo! 

Precisamos, também nós, de deixar que o nosso coração se inflame pela 

presença de Jesus, porque só assim, poderemos louvá-Lo e agradecer-Lhe 

pelo infinito amor com que sofreu e Se ofereceu, por cada um de nós. Só a 

consciência deste amor, nos faz perder os medos que nos afligem e nos dá 

coragem e confiança para responder aos Seus desafios. 
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2.º MISTÉRIO 

A Ascensão de Jesus ao Céu 

 

Leitura Breve 
Act 1, 10  

 

Estavam com os olhos fixos no céu, para onde Jesus se afastava. 

 

Meditação 
 

Os olhos fixos no céu revelam o sentimento que atravessou o coração dos 

Apóstolos quando presenciaram a partida do Senhor: a saudade Daquele 

que tinha marcado a sua vida para sempre!   

No entanto, fica a grande promessa do Senhor: «Eu estarei sempre 

convosco até ao fim dos tempos» (Mt 28, 20).  

Jesus está sempre connosco, como poderemos não confiar n’Ele? Assim nos 

diz S. Paulo: «nem a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o 

perigo ou a espada nos separarão de Cristo e do seu amor» (cf. Rm 8, 35). 

No momento doloroso da Cruz, o Senhor entrega-nos a sua Mãe. Foi com 

Ela que os Apóstolos aprenderam a perseverar na oração após a ascensão 

do seu Senhor. Na oração humilde e confiante deixemos que Ela levante o 

nosso olhar para Aquele que nos sustenta em cada hora.  

  

3.º MISTÉRIO 

Descida do Espírito Santo sobre Maria e os Apóstolos 

 

Leitura Breve 
Act 2, 3 

 

Viram então aparecer umas línguas, à maneira de fogo, e poisou sobre cada 

um deles,  

 

Meditação 
 

Tal como Jesus tinha prometido na noite da Última Ceia, o Espírito Santo 

veio e encheu os Apóstolos da sua força transformadora. Este Espírito que 

desceu sobre eles, veio sob a forma de fogo. Um fogo de amor que impele 

a viver na radicalidade do serviço a Deus e o próximo, aos mais 

necessitados, aos que sofrem de tantas e variadas maneiras.  

O Espírito Santo é o dom de Deus por excelência que não está reservado 

apenas a alguns eleitos mas é concedido a toda a Humanidade.  
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Com Maria, Mãe da Igreja, rezemos para que hoje o Espírito Santo continue 

a fazer a Sua obra em nós e nos impulsione de forma renovada à missão 

evangelizadora a que todos somos chamados. 

 

4.º MISTÉRIO 

A Assunção da Virgem Santa Maria 

 

Leitura Breve 
Rm 8, 29-30 

 

Àqueles que de antemão conheceu, também os predestinou. E àqueles que 

predestinou também os chamou; e àqueles que chamou também os 

justificou; e àqueles que justificou também os glorificou. 

 

Meditação 

 

Maria tinha decidido dizer sempre SIM a Deus e toda a sua vida foi um longo 

e continuado SIM. Ela compreendeu que não bastava dizê-lo uma vez, no 

princípio, mas que a todo o instante era preciso cantar no coração: “Eu sou 

de Deus!”  

Maria conhece “o peso eterno de glória” (2 Cor 4, 17) que nos está 

reservado e não cessa de nos atrair para ele. “Caminha diante de nós e 

sempre nos confirma na fé, na vocação e na missão” (Papa Francisco).  

A vida desta mulher mostra-nos que cada um de nós terá um lugar 

reservado junto do Pai, na medida em que neste mundo formos como Ela 

pessoas fiéis ao Senhor, que sabem amar e entregar-se em favor dos outros. 

 

5.º MISTÉRIO 

A Coroação da Virgem Santa Maria  

como rainha do céu e da terra 

 

Leitura Breve 
Ap 12, 1 

 

Apareceu no céu um grande sinal: uma Mulher vestida de sol, com a lua 

debaixo dos pés e com uma coroa de doze estrelas na cabeça.  

 

Meditação 
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Maria é verdadeira Mãe de Deus e esposa do Espírito Santo. Mais ainda, 

Deus alegra-Se e rejubila com a glória dos Seus escolhidos e não descansa 

enquanto não os exalta.  

Essa comunhão com Deus é firmada na solicitude à palavra escutada e na 

disponibilidade à palavra vivida como Senhora da veste branca, da veste pura 

e sem mácula, da veste luminosa e ressuscitada. 

 

 

 
 


