
1. A Festa do Corpo de Deus
Depois do Pentecostes, a Igreja celebra três grandes festas: a da Santíssima Trindade, a do Santíssimo Corpo e Sangue 
de Cristo e a do Sagrado Coração de Jesus. A Festa da Santíssima Trindade recorda-nos que o cristão é habitado por 
Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus quis fazer nele a sua morada. A Festa do Sagrado Coração de Jesus evoca o 
extraordinário amor de Jesus que deu a vida por todos os homens. A Festa do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo 
celebra a Última Ceia em que Jesus instituiu a Eucaristia. Vale a pena privilegiar esta última que, na tradição portu-
guesa se chama do Corpo de Deus, precisamente porque neste dia os meninos do 3º catecismo da nossa Paróquia 
fazem a Primeira Comunhão. Na vida de Portugal está muito presente a Santíssima Eucaristia, o Corpo de Deus. 
Durante vários séculos esta festa foi celebrada pela edilidade de cada Município, com solenes procissões do Santíssi-
mo, a que toda a comunidade se associava. Outro sinal da devoção ao SS Sacramento é o símbolo eucarístico que se 
vê em muitos castelos e casas senhoriais. Por outro lado, o primeiro testemunho público da fé de uma criança é o da 
festa da Primeira Comunhão. Por isso, é indispensável saber o que é a Eucaristia e como se projecta nas nossas vidas.

2. A Eucaristia na vida da Igreja
Foi o Papa Pio X que consagrou o seu ponti�cado ao mistério da Eucaristia pedindo aos cristãos a Comunhão 
frequente. Também foi este Papa que introduziu a participação das crianças na Eucaristia, concedendo-lhes a graça 
de poderem comungar a partir do uso da razão. Em muitas outras situações, a Eucaristia revela-se da maior importân-
cia para a comunidade cristã.

O Concílio Vaticano II diz que a Eucaristia é um sinal de unidade, é um 
vínculo de amor, é o sacramento da piedade, é o banquete da alegria 
pascal e o memorial da Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus (SC 47). O 
catecismo católico tem expressões magní�cas ao referir-se à Eucaristia. 
Por ela os cristãos participam com toda a comunidade no próprio sacri-
fício do Senhor; a Eucaristia é fonte e cume de toda a vida cristã e da 
vida da Igreja; a Eucaristia é o resumo e a súmula da nossa fé; é a Ceia 
do Senhor e o Banquete pascal. É tudo isto porque é memorial da 
Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus. (CC 1322/1332).

O Papa Francisco acrescentou à noção da Eucaristia uma dimensão 
afectiva fabulosa, dizendo que: “A Eucaristia, embora constitua a pleni-
tude da vida sacramental, não é um prémio para os perfeitos, mas um 
remédio generoso e um alimento para os fracos”. (EG 47). 

Sendo a Eucaristia o centro da vida da Igreja tem de ser celebrada e 
vivida com a maior intensidade espiritual, quer nos rituais da liturgia, 
quer na participação de todos os �éis.
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ÁGAPE
Ágape “exprime a experiência do amor que se torna verdadeiramente descoberta do outro. O amor torna-se cuidado do outro 
e pelo outro. Já não se busca a si próprio, não busca a imersão no inebriamento da felicidade; procura, ao invés, o bem do 
amado: torna-se renúncia, está disposto ao sacrifício”.   Bento XVI

O CORPO DE DEUS



3. Na prática cristã a Eucaristia deve ter o primeiro lugar
Na vida espiritual de cada um ter-se-á em conta como Cristo se referiu à Eucaristia: “Eu sou o Pão da Vida, quem 
comer deste pão não morrerá jamais”. Mais tarde na Última Ceia Jesus disse aos Apóstolos: tomai e comei, tomai e 
bebei, isto é o meu Corpo, isto é o meu Sangue. Jesus acrescentou ainda: fazei isto em memória de Mim. Perante o 
que Jesus disse e fez, o cristão tem que amar profundamente a Eucaristia. Revelação desse amor é:

-  a participação na Missa dominical, em que se é enviado a todo o mundo para dar a paz;

- cultivar a adoração ao SS Sacramento presente em todos os sacrários da terra; e, também, a adoração ao SS nas 
exposições solenes na nossa igreja;

- recorrer à comunhão Eucarística na enfermidade e nos momentos mais difíceis da vida, como suporte da esperança 
em participar no Banquete eterno junto de Deus.

A Eucaristia é o centro da vida do cristão. Para ela convergem todas as situações de vida e dela resulta toda a 
ressurreição do nosso quotidiano.

Alegremo-nos com a Primeira Comunhão dos meninos do 3º catecismo. Acompanhemo-los comungando também, 
e comprometendo-nos a participar na Celebração Eucarística com maior frequência. Assim, revelamos o nosso amor 
a Jesus Ressuscitado.

P. Vítor Feytor Pinto

CAMPO GRANDE | CAMPO DE FÉRIAS
Estão abertas as inscrições para o campo de férias da nossa paróquia. Orientado pelo P. Hugo, juntamente com dois casais e 
uma equipa de jovens animadores, este é um projecto que promete muita animação e umas férias inesquecíveis, sempre com 
Jesus! De 4 a 8 de Agosto, na Praia das maçãs, destinado a adolescentes dos 12 aos 14 anos, com o valor de inscrição de 
60€. As inscrições são feitas em www.igrejacampogrande.pt/grande/, e as vagas são limitadas.

INSCRIÇÕES NA CATEQUESE
Estão abertas as inscrições para a Catequese do próximo ano. As inscrições pela primeira vez são feitas num dos encontros 
de acolhimento, cujas datas estão referidas no Ágape e a�xadas no Acolhimento. 
Para renovar uma inscrição basta entregar a �cha de renovação no Acolhimento paroquial.

CORPO DE DEUS – 20 de Junho
Na quinta-feira, celebramos a Solenidade do Corpo de Deus. Na nossa paróquia: 
* Missas: 9:00 | 10:30 | 12:00 | 13:15 | 19:15 (é suprimida a missa das 17:45)
* Não haverá Exposição do Santíssimo durante o dia
* Vigília de Oração Rezar a Beleza: 21:00
A tradicional procissão na baixa de Lisboa tem início às 17:00, do largo da Sé. 

A ACONTECER

CAFÉ CONCERTO | Missão Família
No Sábado, 22 de Junho, a partir das 18:30, a Missão Família convida 
toda a comunidade para um Café Concerto no adro da igreja, cujas 
receitas reverterão a favor da missão deste ano. 
A Missão Família, uma iniciativa da responsabilidade da equipa 
paroquial da Pastoral Familiar, realizou-se pela primeira vez no ano 
passado, e contou com a participação de três famílias – três casais 
com os �lhos e seus amigos. Acompanhados pelo P. Hugo, os casais 
e os jovens estiveram uma semana na paróquia de Samora Correia, 
na Diocese de Évora, em serviços comunitários, actividades com 
crianças do ATL, visitas a idosos em lares, evangelização porta a 
porta e animação diária das eucaristias. Este ano a Missão Família 
regressa à mesma paróquia, de 25 a 1 de Setembro.


