














Do Evangelho de São João

Disse Jesus à multidão: «Eu sou o 
pão vivo descido do Céu. Quem 
comer deste pão viverá eterna-
mente. E o pão que Eu hei-de dar 
é a minha carne, que Eu darei pela 
vida do mundo». Os judeus discu-
tiam entre si: «Como pode Ele 
dar-nos a sua carne a comer?». 
Jesus disse-lhes: «Em verdade, em 
verdade vos digo: Se não comer-
des a carne do Filho do homem e 
não beberdes o seu Sangue, não 
tereis a vida em vós. Quem come 
a minha carne e bebe o meu 
sangue tem a vida eterna; e Eu o 
ressuscitarei no último dia. A 
minha carne é verdadeira comida 
e o meu sangue é verdadeira 
bebida. Quem come a minha 
carne e bebe o meu sangue 
permanece em mim e Eu nele. 
Assim como o Pai, que vive, Me 
enviou, e Eu vivo pelo Pai, também 
aquele que Me come viverá por 
Mim. Este é o pão que desceu do 
Céu; não é como aquele que os 
vossos pais comeram, e morre-
ram; quem comer deste pão vive-
rá eternamente».
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“Eu sou o pão vivo descido do Céu”               
(Jo 6, 51)

1. A Solenidade do Corpo e Sangue de 
Cristo surgiu no século XIII para dar maior 
destaque ao aniversário litúrgico da insti-
tuição da Eucaristia. Como na Quinta-feira 
Santa a sombra da cruz já se projecta na 
liturgia, e não se dá o destaque que o 
sacramento da Eucaristia merece, a Igreja 
celebra neste dia com grande entusiasmo 
este mistério: a dupla refeição da Palavra e do 
Pão. Aliás, uma única refeição do único Pão 
que é Cristo, embora em duas formas e duas 
mesas distintas, a mesa da palavra, e a mesa 
do sacrifício eucarístico. É a união destas 
duas formas que garante a plena comunhão 
com Cristo, pois a comunhão sacramental, só 
por si, não substitui a fé na Palavra de Deus. É 
por esta razão que antes de receber o pão 
eucarístico, se escuta e medita a liturgia da 
Palavra. Mas será, que em cada Eucaristia 
valorizamos esta dupla comunhão?

Deut. 8, 2-3.14b-16a         Salmo 147 
1 Coríntios 10, 16-17      João 6, 51-58




2. Sabemos que o pão que comungamos não é apenas 
a sua doutrina. É também a sua própria carne. É o 
próprio Jesus quem nos diz: “Eu sou o pão vivo 
descido do céu. Quem comer deste pão viverá 
eternamente” (Jo 6, 51). Que é isto de comer o pão 
vivo? O que é comer a Sua carne e beber o Seu 
sangue? Para não sermos levados a pensar num 
qualquer acto canibalesco, devemos ter presente que, 
quando na Bíblia se afirma que “o homem é 
carne” (Gn 6, 3), não se trata de uma referência ao 
facto de ser revestido de ‘músculo’, mas que é frágil, 
fraco, sujeito à morte. Assim, comer este Deus feito 
carne significa reconhecer que a revelação de Deus 
chega ao mundo através de Jesus de Nazaré, o filho de 
Maria e José. Apesar disso, esta proposta de Jesus 
continua a ser um escândalo.

3. Que pretende Jesus dizer quando afirma que é 
preciso comer a Sua carne? Trata-se de assimilar a sua 
vida na nossa vida. Comungar o corpo de Jesus é 
tornar o nosso corpo no Seu corpo, o nosso sangue 
no Seu sangue. É viver a Sua palavra. É fazer da nossa 
vida uma vida para Deus. É deixar que seja Ele a viver 
em nós. É então aqui que se insere o mistério da 
Eucaristia. Ir receber a comunhão não é cumprir um 
rito mágico. E não se trata sequer de fazer muitas 
comunhões para receber a graça do Senhor. Não é 
por “comer a sua carne e beber o seu sangue” muitas 
vezes que nos tornamos melhores cristãos, mas sim, 
por fazermos do nosso corpo e da nossa vida 
sacrários vivos, exemplo vivo da vivência da Palavra de 
Jesus e da Sua vontade.

Senhor Jesus, hoje gostaríamos de te trans-
portar vivo pelas ruas da nossa terra, 
encomendando-te as nossas casas, as nossas 
famílias, a nossa vida diária, à tua bondade. 
Não nos sendo possível, queremos trans-
portar-te vivo dentro de nós. Que o nosso 
corpo seja teu sacrário, e assim as nossas ruas 
serão tuas ruas, e nossas casas tuas casas! 
Abençoa-nos e protege-nos. Amén.
Evangelho Domingo XI do Tempo Comum:  Mateus 9, 36 – 10,8

Papa Francisco:
“Amados irmãos e irmãs!
Saúdo todos vós, romanos 
e peregrinos: cada um 
dos fiéis, as famílias e 
as comunidades religiosas. 
E a vossa presença na 
praça é também um sinal 
de que, em Itália, a fase 
aguda da epidemia está 
superada, mesmo se a 
necessidade de seguir 
escrupulosamente as 
normas em vigor ainda 
permanece - mas cuidado, 
não canteis vitória, não 
canteis vitória demasiado 
cedo! -  porque são 
regras que nos ajudam 
a evitar que o vírus 
se propague. 
Graças a Deus estamos
a sair da fase aguda, 
mas sempre com as 
prescrições que as 
autoridades nos dão. 
Infelizmente, noutros 
países - penso em alguns -, 
o vírus continua a fazer 
tantas vítimas. Na sexta-
feira passada, num país, a 
cada minuto morria uma 
pessoa! Terrível. Gostaria 
de expressar a minha 
proximidade a essas 
populações, aos doentes 
e às suas famílias, 
e a quantos cuidam deles. 
Com a nossa oração, 
aproximemo-nos.

Angelus, 07.06.2020









Papa Francisco e a devoção 
ao Sagrado Coração de Jesus

“O mês de junho é dedicado de uma 
forma especial ao Coração de Cristo, 
uma devoção que une os grandes 
mestres espirituais e as pessoas 
simples do povo de Deus. Com 
efeito, o Coração humano e divino de 
Jesus é a fonte da qual podemos 
obter sempre de Deus misericórdia, 
perdão e ternura. Podemos fazê-lo 
reflectindo sobre um trecho do 
Evangelho, sentindo que no centro de 
cada gesto, de cada palavra de Jesus, 
no centro está o amor, o amor do Pai 
que enviou o seu Filho, o amor do 
Espírito Santo que está dentro de 
nós. E podemos fazer isto adorando a 
Eucaristia, onde este amor está 
presente no Sacramento. Então 
também o nosso coração, pouco a 
pouco, se tornará mais paciente, mais 
generoso, mais misericordioso, à 
imitação do Coração de Jesus. Há 
uma oração antiga - aprendi-a com a 
minha avó - que dizia: “Jesus, faz com 
que o meu coração se assemelhe ao 
teu”. É uma bela oração. “Torna o 
meu coração semelhante ao teu”. 
Uma bela oração, breve, para rezar 
este mês. Vamos recitá-la agora 
juntos? “Jesus, faz com que o meu 
coração se assemelhe ao teu”. Mais 
uma vez: “Jesus, faz com que o meu 
coração se assemelhe ao teu”.

Angelus, 07.06.2020

Santo triste é triste santo!
Rir faz bem!
Na sala de aulas:
Diz o professor:
- Quem se julgar o mais burro, que se levante.
Lá no fundo da sala, levantou-se o Joãozinho.
- Joãozinho, porque é que te levantaste? 
Tu até és um bom aluno!
- Professor, tive pena de o ver de pé sozinho!

No quintal lá de casa:
- Ó filho, não puxes o rabo do gato!
- Mãezinha, eu só estou a segurá-lo. 
Ele é que está a puxar!…

No jardim zoológico
Um elefante distraído pisou um pulga. 
Quando ela conseguiu sair debaixo da pata, 
sacudiu-se toda, olhou para ele e disse 
com cara de poucos amigos: 
- Também gostavas que eu te fizesse o mesmo?

Entre amigos
- Te garanto, António, que os primeiros escritos 
foram gravados em pedra!
- Ena! Imagino a quantidade de selos que era 
preciso para mandar uma carta!
……………………………………………………………………………



O padre Frédéric Fornos SJ, diretor 
internacional da Rede Mundial de Oração do 
Papa, destaca que a devoção ao Coração de 
Jesus convoca para uma missão de compaixão 
pelo mundo e é o fundamento de toda a 
missão: “O discípulo a quem Jesus mais amava, 
aquele que conhecia melhor o coração de 
Jesus, recostado junto a Ele (Jo 13, 23) 
também foi o primeiro a reconhecer Jesus 
ressuscitado nas margens do lago da Galileia 
(Jo 21, 7). Quanto mais próximo alguém 
estiver do Coração de Jesus, melhor 
perceberá as suas alegrias e sofrimentos 
pelos homens, mulheres e crianças deste 
mundo; e reconhecerá a Sua presença hoje 
como ontem, actuando no mundo. Quanto 
mais perto estivermos do Coração de Jesus, 
menos indiferentes seremos aos que nos 
cercam, desejando comprometer-nos com 
Jesus Cristo neste mundo, ao serviço da sua 
missão de compaixão.” O padre Pedro 
Arrupe SJ, via a essência da devoção ao 
Coração de Jesus na unidade de amor a Deus 
e ao próximo, e era o que ele desejava viver: 
"O nosso modo de proceder é o seu modo 
de proceder”.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………

Este mês, o Papa Francisco pede  que se 
reze  por todos os que sofrem, para que 
encontrem caminhos de vida, deixando-se 
tocar pelo Coração de Jesus. O Santo Padre 
não esquece aqueles que passam por todos 
os tipos de dificuldades, particularmente 
neste tempo de pandemia, e sustenta que 
onde há dor, onde há sofrimento, onde há 
dificuldade, está sempre o Coração de Jesus. 
Ninguém está sozinho.
O Papa lembra que existe um caminho para 
todos os que precisam de ajuda, um caminho 
para se ligarem ao Coração de Jesus, ao seu 
estilo e aos seus gestos, e que pode levar as 
pessoas a incorporar na sua vida uma missão 
de compaixão pelo mundo. Francisco exorta 
à aproximação deste caminho do coração, 
capaz de acolher "a todos na revolução da 
ternura".

A devoção ao Coração de Jesus
— uma longa história —
A devoção ao Coração de Jesus tem uma 
longa tradição na história da Igreja. Encontra 
o seu fundamento bíblico no “coração tres- 
passado de Jesus" no Evangelho de S. João – 
interpretado pelo misticismo medieval como 
uma ferida que manifesta a profundidade de 
seu amor. Ao longo do tempo, esta devoção 
conheceu desenvolvimentos muito importan-
tes para a sua difusão na Igreja, como as 
revelações a S. Margarida Maria Alacoque no 
século XVII e o  posterior culto ao  Sagrado 
Coração no século XIX, e a revelação da 
Divina Misericórdia a S.  Faustina Kowalska, 
no início do século XX. O Papa Pio XII 
escreveu uma encíclica sobre o Sagrado 
Coração, Haurietis Aquas (1956). Ao longo da 
história, houve várias inculturações dessa 
devoção, com diferentes formas e linguagens, 
mas tendo sempre como ponto de partida a 
revelação, em toda a sua profundidade, do 
amor de Deus Pai, através de um símbolo 
privilegiado: o coração vivo de seu Filho 
ressuscitado. Pois "o coração de Cristo é o 
centro da misericórdia", diz Francisco.
Este ano, celebra-se o centenário da 
canonização de Margarida Maria Alacoque. 
Foi com a ajuda do padre jesuíta Claudio La 
Colombière que Margarida Maria Alacoque 
divulgou a mensagem que o Ressuscitado lhe 
revelou sobre a profundidade da sua 
misericórdia. Em 1688, a Irmã Margarida teve 
uma visão final em que, por meio de Maria, o 
Senhor confiou às Irmãs da Visitação e aos 
Padres da Companhia de Jesus a tarefa de 
transmitir a todos a experiência e a 
compreensão do mistério do Sagrado 
Coração.
Duzentos anos depois, em 1883, a Compa-
nhia de Jesus (Jesuítas) aceitou oficialmente 
esta "agradável missão” (munus suavissimum), 
pelo decreto 46 da 23ª Congregação Geral e 
confiou-a ao Apostolado da Oração, hoje a 
Rede Mundial de Oração do Papa.
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