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LEITURAS BÍBLICAS DO NOVO TESTAMENTO 

PARA A ADORAÇÃO DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO 
 

Act 2, 42-47 

«Os irmãos eram assíduos... à comunhão fraterna e à fracção do pão» 

Leitura dos Actos dos Apóstolos  

Os irmãos eram assíduos ao ensino dos Apóstolos, à comunhão fraterna, à fracção do 

pão e às orações. Perante os inumeráveis prodígios e milagres realizados pelos 

Apóstolos, toda a gente se enchia de temor. Todos os que haviam abraçado a fé viviam 

unidos e tinham tudo em comum. Vendiam propriedades e bens e distribuíam o dinheiro 

por todos, conforme as necessidades de cada um. Todos os dias frequentavam o templo, 

como se tivessem uma só alma, e partiam o pão em suas casas; tomavam o alimento com 

alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e gozando da simpatia de todo o povo. 

E o Senhor aumentava todos os dias o número dos que deviam salvar-se. 

 

Actos 10, 34a.37-43 

«Comemos e bebemos com Ele, depois de ter ressuscitado dos mortos» 

Leitura dos Actos dos Apóstolos  

Naqueles dias, Pedro tomou a palavra e disse: «Vós sabeis o que aconteceu em toda a 

Judeia, a começar pela Galileia, depois do baptismo que João pregou: Deus ungiu com a 

força do Espírito Santo a Jesus de Nazaré, que passou fazendo o bem e curando a todos 

os que eram oprimidos pelo Demónio, porque Deus estava com Ele. Nós somos 

testemunhas de tudo o que Ele fez no país dos judeus e em Jerusalém; e eles mataram-

n’O, suspendendo-O na cruz. Deus ressuscitou-O ao terceiro dia e permitiu-Lhe 

manifestar-Se, não a todo o povo, mas às testemunhas de antemão designadas por Deus, 

a nós que comemos e bebemos com Ele, depois de ter ressuscitado dos mortos. É d’Ele 

que todos os profetas dão o seguinte testemunho: quem acredita n’Ele recebe pelo seu 

nome a remissão dos pecados».  

 

1 Cor 10, 16-17 

«Há um só pão, formamos um só corpo» 

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios  

Irmãos: Não é o cálice de bênção que abençoamos 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.  
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1 Cor 11, 23-26 

«Todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice anunciareis a morte do 

Senhor» 

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios  

Irmãos: Eu recebi do Senhor o que também vos transmiti: 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 em memória de Mim». Do mesmo modo, no fim da ceia, 

tomou o cálice e disse: «Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que 

o beberdes, fazei-o em memória de Mim». Na verdade, todas as vezes que comerdes 

deste pão e beberdes deste cálice, anunciareis a morte do Senhor, até que Ele venha.  

 

Hebr 9, 11-15 

«O sangue de Cristo purificará a nossa consciência» 

Leitura da Epístola aos Hebreus 

Irmãos: Cristo veio como sumo sacerdote dos bens futuros. Atravessou o tabernáculo 

maior e mais perfeito, que não foi feito por mãos humanas, nem pertence a este mundo, 

e entrou de uma vez para sempre no Santuário. Não derramou sangue de cabritos e 

novilhos, mas o seu próprio sangue, e alcançou--nos uma redenção eterna. Na verdade, 

se o sangue de cabritos e de toiros e a cinza de vitela, aspergidos sobre os que estão 

impuros, os santificam em ordem à pureza legal, quanto mais o sangue de Cristo, que 

pelo Espírito eterno Se ofereceu a Deus como vítima sem mancha, purificará a nossa 

consciência das obras mortas, para servirmos ao Deus vivo! Por isso, Ele é mediador de 

uma nova aliança, para que, intervindo a sua morte para remissão das transgressões 

cometidas durante a primeira aliança, os que são chamados recebam a herança eterna 

prometida. 

 

Hebr 12, 18-19. 22-24a 

«Aproximastes-vos de Jesus, mediador da nova aliança» 

Leitura da Epístola aos Hebreus  

Irmãos: Vós não vos aproximastes de uma realidade sensível, como os israelitas no 

monte Sinai: o fogo ardente, a nuvem escura, as trevas densas ou a tempestade, o som 

da trombeta e aquela voz tão retumbante que os ouvintes suplicaram que não lhes 

falasse mais. Vós aproximastes-vos do monte Sião, da cidade do Deus vivo, a Jerusalém 

celeste, de muitos milhares de Anjos em reunião festiva, de uma assembleia de 

primogénitos inscritos no Céu, de Deus, juiz do universo, dos espíritos dos justos que 

atingiram a perfeição e de Jesus, mediador da nova aliança.  
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1 Ped 1, 17-21 

«Fostes resgatados pelo sangue precioso de Cristo, Cordeiro sem mancha» 

Leitura da Primeira Epístola de São Pedro  

Caríssimos: Se invocais como Pai Aquele que, sem acepção de pessoas, julga cada um 

segundo as suas obras, vivei com temor, durante o tempo de exílio neste mundo. 

Lembrai-vos que não foi por coisas corruptíveis, como prata e oiro, que fostes resgatados 

da vã maneira de viver, herdada dos vossos pais, mas pelo sangue precioso de Cristo, 

Cordeiro sem defeito e sem mancha, predestinado antes da criação do mundo e 

manifestado nos últimos tempos por vossa causa. Por Ele acreditais em Deus, que O 

ressuscitou dos mortos e Lhe deu a glória, para que a vossa fé e a vossa esperança 

estejam em Deus. 

 

 

1 Jo 5, 4-8 

«O Espírito, a água e o sangue» 

Leitura da Primeira Epístola de São João 

Caríssimos: Todo o que nasceu de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o 

mundo: a nossa fé. Quem é o vencedor do mundo senão aquele que acredita que Jesus 

é o Filho de Deus? Este é O que veio pela água e pelo sangue: Jesus Cristo; não só com a 

água, mas com a água e com o sangue. É o Espírito que dá testemunho, porque o Espírito 

é a verdade. São três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue; e os três estão 

de acordo.  

 

 

Ap 1, 5-8 

«Ele ama-nos e pelo seu sangue libertou-nos do pecado» 

Leitura do Apocalipse  

Jesus Cristo é a Testemunha fiel, o Primogénito dos mortos, o Príncipe dos reis da terra. 

Àquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou do pecado e fez de nós um reino de 

sacerdotes para Deus seu Pai, a Ele a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Ámen. 

Ei-l’O que vem entre as nuvens, e todos os olhos O verão, mesmo aqueles que O 

trespassaram; e por sua causa hão-de lamentar-se todas as tribos da terra. Sim. Ámen. 

«Eu sou o Alfa e o Ómega», diz o Senhor Deus, «Aquele que é, que era e que há-de vir, o 

Senhor do Universo».  
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Ap 7, 9-14 

«Estes são os que lavaram as túnicas e as branquearam no sangue do Cordeiro» 

Leitura do Apocalipse  

Eu, João, vi uma multidão imensa, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, 

povos e línguas. Estavam de pé, diante do trono e na presença do Cordeiro, vestidos com 

túnicas brancas e de palmas na mão. E bradavam com voz forte: «A salvação ao nosso 

Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro». E todos os Anjos formavam círculo em 

volta do trono, dos Anciãos e dos quatro Seres Vivos. Prostraram-se diante do trono, de 

rosto por terra, e adoraram a Deus, dizendo: «Ámen! A bênção e a glória, a sabedoria e a 

acção de graças, a honra, o poder e a força ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. 

Ámen!» Um dos Anciãos tomou a palavra para me dizer: «Esses que estão vestidos de 

túnicas brancas, quem são e de onde vieram?» E eu respondi-lhe: «Meu Senhor, tu é que 

sabes». Ele disse-me: «São os que vieram da grande tribulação, os que lavaram as túnicas 

e as branquearam no Sangue do Cordeiro». 


