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1. Introdução

A solenidade do Santíssimo Corpo 
e Sangue de Cristo recorda a Quin-
ta-Feira Santa, quando Jesus nos 
deixou o memorial do Seu sacrifício 
redentor. É uma festa que aparece no 
século XIII. A primeira leitura fala do 
maná, que é uma figura da Eucaristia. 
Na segunda leitura Paulo fala-nos da 
comunhão com o Corpo e Sangue 
de Cristo. O Evangelho apresenta-nos 
a última parte do discurso de Jesus 
sobre o Pão da Vida. 

“Com a nossa participação na procis-
são do Corpo de Deus, anunciamos 
aos homens que só na Eucaristia está 
o sinal de unidade, o vínculo do amor, 
a única força capaz de transformar 
a humanidade, tão ansiosa de união, 
na única família dos filhos de Deus, 
destinados a viver, em Cristo na 
comunhão perfeita com Deus e com 
os homens” (Missal Dominical). Na 
Eucaristia celebramos o regresso da 
humanidade à intimidade de Deus. 
Jesus cumpre a promessa feita: “Eu 
estou sempre convosco até ao fim 
dos tempos”.

2. LeItura I 
deut 8, 2-3.14b-16a

Leitura do Livro do Deuteronómio
Moisés falou ao povo, dizendo: 
«Recorda-te de todo o caminho que 
o Senhor teu Deus te fez percorrer 
durante quarenta anos no deserto, 
para te atribular e pôr à prova, a fim 
de conhecer o íntimo do teu coração 
e verificar se guardarias ou não os 
seus mandamentos. 



Atribulou-te e fez-te passar fome, mas 
deu-te a comer o maná que não co-
nhecias nem teus pais haviam conhe-
cido, para te fazer compreender que 
o homem não vive só de pão, mas de 
toda a palavra que sai da boca do Se-
nhor. Não te esqueças do Senhor teu 
Deus, que te fez sair da terra do Egito, 
da casa de escravidão, e te conduziu 
através do imenso e temível deserto, 
entre serpentes venenosas e escor-
piões, terreno árido e sem águas. Foi 
Ele quem, da rocha dura, fez nascer 
água para ti e, no deserto, te deu a 
comer o maná, que teus pais não 
tinham conhecido».

2.1 Comentário
O maná é o alimento que Deus dá ao 
seu povo, cada manhã, para a tra-
vessia do deserto durante quarenta 
anos.

Este maná do deserto constitui o pri-
meiro anúncio profético da Eucaristia. 
Nos difíceis caminhos dos homens, 
os cristãos sentem a necessidade de 
se alimentarem com dádivas de Deus 
que lhes possam restituir as forças 
necessárias para o caminho difícil da 
vida. A Eucaristia é o novo maná que 
permitirá aos cristãos não apenas 
chegar à Terra Prometida mas alcan-
çar a Vida na casa de Deus.

3. SaLmo 147
“Jerusalém, louva o teu Senhor”. Deus 
é o protetor do Seu povo. Guarda-o, 
abençoa-o, não lhe deixa faltar o sus-
tento: “sacia-o com a flor da farinha”. 
Revela-lhe a sua palavra, suas leis e 
preceitos”. 

4. LeItura II 
1 Cor 10, 16-17

Leitura da Primeira Epístola do após-
tolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos: 
Não é o cálice de bênção que aben-
çoamos a comunhão com o Sangue 
de Cristo? Não é o pão que partimos 
a comunhão com o Corpo de Cristo? 
Visto que há um só pão, nós, embora 
sejamos muitos, formamos um só 
corpo, porque participamos do único 
pão. 

4.1 Comentário
O Concílio Vaticano II chamou à 
Eucaristia sinal de unidade e vínculo 
de amor, uma bela síntese deste pe-
queno texto de Paulo para reforçar a 
ideia de que “formamos um só corpo 
comungando o Corpo de Cristo”.



A diversidade deve ser caminho para 
a unidade: “pois, como o corpo é um 
só e tem muitos membros, e todos os 
membros do corpo, apesar de serem 
muitos, constituem um só corpo, 
assim também Cristo”. 

5. evangeLho – Jo 6, 51-58
Evangelho de Nosso Senhor Jesus 
Cristo segundo São João: Naquele 
tempo, disse Jesus à multidão: «Eu 
sou o pão vivo descido do Céu. 
Quem comer deste pão viverá eter-
namente. E o pão que Eu hei de dar é 
a minha Carne pela vida do mundo». 
Os judeus discutiam entre si: «Como 
pode Ele dar-nos a sua Carne a co-
mer?» 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 morreram; 
quem comer deste pão viverá eterna-
mente». 

5.1 Comentário
Este texto é  parte final do “discur-
so do Pão da Vida” na sinagoga de 
Cafarnaum. Neste Evangelho somos 
surpreendidos por inúmeras expres-
sões que falam da Eucaristia como 
«o pão vivo descido do céu», «o  Pão 
da Vida », «o Pão para a vida eterna» 
(cf. Jo 6,51-54). Porque os discípulos 
podem não o compreender, Jesus 
explica que este pão é o seu Corpo. 
«Quem comer da minha carne e be-
ber do meu sangue tem a Vida.» Esta 
é a grande promessa de um banque-
te de alegria pascal (Feytor Pinto). 
“Não tereis a vida em vós”. Jesus não 
fala da vida física. É possível viver 
mesmo sem receber a Eucaristia. Fala 
sim, da vida da alma, da vida espiri-
tual, que une o homem a Deus para 
sempre. A condição para ter esta vida 
é ter este misterioso contacto com o 
Verbo de Deus encarnado, a um nível 
mais importante e mais profundo. 
Passamos a habitar n’Ele. É a união 
perfeita no amor. Eis a maravilha da 
Eucaristia.



6. medItação

“Depois dos cinquenta dias do Tempo pascal a liturgia faz-nos celebrar três fes-
tas que, ao contrário, têm um carácter “sintético”: a Santíssima Trindade, depois 
o Corpus Christi, e por fim o Sagrado Coração de Jesus. Qual é exatamente o 
significado da solenidade de hoje, do Corpo e do Sangue de Cristo? A própria 
celebração que estamos a realizar no-lo diz, no desenvolvimento dos gestos 
fundamentais: antes de tudo reunimo-nos em volta do altar do Senhor, para 
estar na sua presença; em segundo lugar faremos a procissão, isto é, o cami-
nhar com o Senhor; e por fim, o ajoelharmo-nos diante do Senhor, a adoração, 
que já inicia na Missa e acompanha toda a procissão, mas tem o seu ápice no 
momento final da bênção eucarística, quando todos nos prostraremos diante 
d’Aquele que se inclinou até nós e deu a vida por nós. Detenhamo-nos breve-
mente sobre estas três atitudes, para que sejam verdadeiramente expressão 
da nossa fé e da nossa vida” (Bento XVI,2008).

7. oração

Obrigado, Senhor, pela oferta que realizas neste banquete que nos proporcio-
na uma comunhão de amor, onde Vos adoramos e nos entregamos num total 
gesto à vossa oferta. Os cristãos te dão graças pela Tua única e verdadeira pe-
dagogia do amor, centro da nossa vida. Como contemplar e meditar este dom 
imenso! Receber a Eucaristia é alegrar-se pela Sua presença interior e dizer 
como Paulo: “já não  sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim”. Ámen. 

8. ContempLação – buSCar deuS 
Salmo 69,33: “Vós que buscais a Deus, cobrai ânimo”.

Salmo 105: “Exulte o coração dos que buscam o Senhor.
Recorrei ao Senhor e ao seu poder, buscai sempre a sua face”.

Jesus mostra àqueles que procuram a Deus
que o Reino de Deus já está neles,

que neles já está presente um núcleo divino.

Dia de primeiras comunhões
Crianças esvoaçam como pombas brancas

Refletem seu brilho em azulejos
Deixando lampejar ondas puras de desejos

Viver para sempre abertas àquele Amor.

J. Rocha Monteiro in “Liturgia cósmica”


