
Corpo de Deus 

Hoje é a festa do Corpo de Deus, ou seja, o 

dia em que se celebra a instituição da 

Eucaristia. 

Dantes, esta festa celebrava-se numa quinta-

feira, mas agora, como já não é feriado, 

passou a celebrar-se no domingo seguinte 

Foi na última ceia que Jesus instituiu a 

eucaristia, quando tomou o pão e o vinho, e 

os deus aos discípulos e lhes recomendou 

“Fazei isto em memória de Mim”. 

Por isso, a Comunhão é tão importante, 

porque recebemos o Corpo de Jesus dentro 

de nós, para ficarmos bem perto d’Ele. 

Vamos sempre fazer um esforço para 

recebermos a Comunhão em todas as Missas 

que participamos, porque somos muito 

amigos de Jesus e queremos estar muito 

perto d’Ele. 



Leitura: 1 Cor 11, 23 - 26 

Leitura da Primeira Epístola do 

apóstolo São Paulo aos Coríntios 
Irmãos: 

Eu aprendi do Senhor o que também vos contei: o Senhor Jesus, na noite em que ia 

ser entregue, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e disse: 

- Isto é o meu Corpo, entregue por vós. Fazei isto para vos lembrardes de 

Mim. 

Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou o cálice do vinho e disse: 

- Este cálice é a nova aliança do meu Sangue. Todas as vezes que o beberdes, 

fazei-o para Me recordardes. 

Na verdade, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, 

anunciareis a morte do Senhor, até que ele venha. 

. 

Evangelho: Lc 9, 11b - 17 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Lucas 
Naquele tempo, estava Jesus a falar à multidão sobre o reino de Deus, e a curar os 

doentes que entre ali estavam. Quando começou a escurecer, os apóstolos disseram: 

- Diz às pessoas que se vão embora porque anoitece, estamos num local deserto, e 

não têm que comer. 

Disse-lhes Jesus: 

- Dai-lhes vós de comer. 

Mas eles responderam: 

- Só temos cinco pães e dois peixes…Como podemos dar de comer a tanta gente? 

Só se formos comprar comida para todo este povo. 

Eram realmente cerca de cinco mil pessoas. Mas Jesus disse aos discípulos: 
- Mandai-os sentar em grupos de cinquenta pessoas. 

Assim fizeram e todos se sentaram. Então Jesus pegou nos cinco pães e nos dois 

peixes, ergueu os olhos ao Céu e abençoou-os. Depois partiu-os e deu-os aos 

discípulos, para eles os distribuírem pela multidão. Apesar de serem cerca de cinco mil 

pessoas, todos comeram e ficaram satisfeitos; e com os restos ainda encheram doze 

cestos. 



Que bom! As férias estão a começar! 

Não há aulas, vamos para a praia, para o campo, para o estrangeiro..... mas 

vamos com Jesus. 

Quando estamos de férias temos mais tempo livre, por isso não há razão 

para não ir à Missa. Com certeza que no sítio onde vamos de férias há uma 

igreja com Missa, mesmo que seja no estrangeiro. Podemos oferecer 

uma horinha da nossa semana ao nosso grande amigo Jesus, e agradecer-

Lhe as boas férias que estamos a ter. E todas as noites, vamos dar-Lhe 

as boas-noites. 

E vamos, com certeza continuar a ser amigos de todos, e ajudar a Mãe, Pai e 

os irmãos, e todos os que precisam da nossa ajuda. 

Boas Férias! Os Xavierinhos voltam em Outubro! 




