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mensagem de saudação

Jesus senta-Se à mesa com a família. Com a nossa família, em nossa 
casa. Foi assim nas bodas de Caná e é assim todos os dias, nas nossas 
casas, seja em dias normais como em dias de festa. E quando O reco-
nhecemos presente não faltará certamente o vinho novo e bom, aqui 
significando a vida alegre, partilhada, em comunhão. E a Mãe, sempre 
atenta, também vela por nós.

P. Mário Campos

A palavra deste Domingo 

1ª Leitura: Isaías 62, 1-5
“Tu serás a alegria do teu Deus”.

Salmo 95 (96) Anunciai em todos os povos as ma-
ravilhas do Senhor!
“Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome”.

2ª Leitura: 1Coríntios 12, 4-11
“É um só e o mesmo Espírito que distribui os dons a cada um conforme 
Lhe agrada»”.

evangelho: João 2, 1-11
“A sua Mãe disse aos serventes: «Fazei tudo o que Ele vos disser.»”.
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miSSA nAS CApeLAS
 

Por enquanto, e por motivos de segurança, não haverá missas nas capelas. 
Mantem-se o horário normal da missa semanal às 4as e 6as feiras às 10h00 
na Igreja paroquial.

ornAmenTAção DA igrejA pAroquiAL 
e CenTro pASTorAL

 
Nos dias 22 e 29 está a cargo do lugar do Peso.

CATequeSe
 

A catequese presencial vai recomeçar na nossa paróquia na próxima semana, 
a partir de 2ª feira, dia 17.

palavra para o Caminho:

Na segunda leitura, São Paulo fala do mesmo Espírito, do mesmo Senhor, 
do mesmo Deus que realiza tudo em todos: os nossos dons são-nos ofere-
cidos. O mesmo e único Espírito distribui os seus dons a cada um, segundo 
a sua livre vontade. No uso que fazemos dos nossos dons, procuremos a 
humildade: sobretudo não desprezemos aqueles que receberam, pelo menos 
aparentemente, dons menos vistosos ou menos impressionantes! Deus age 
à sua maneira, que não é a nossa. Geralmente, estamos habituados a olhar 
o outro à nossa maneira e não à maneira de Deus, a ver quase só os seus 
defeitos e não os seus dons. Ao longo da semana, procuremos valorizar o 
dom que o irmão é para nós, em particular, aqueles com quem nos encon-
tramos em casa, na comunidade, no trabalho, no estudo…
(Retirado do site Dehonianos)



Refletindo com o Papa

“Estamos já no chamado ‘Tempo Comum’, o tempo em que seguimos 
Jesus na sua vida pública, na missão para a qual o Pai O enviou ao mundo. 
No Evangelho de hoje encontramos a narração do primeiro milagre de Jesus. 
O primeiro destes sinais prodigiosos decorreu na aldeia de Caná, na Galileia, 
durante a festa de um Matrimónio. Não é por acaso que no início da vida 
pública de Jesus haja uma cerimónia nupcial, porque n’Ele Deus Se uniu à 
humanidade: é esta a Boa Nova, embora os que O convidaram ainda não 
saibam que à sua mesa está sentado o Filho de Deus e que o verdadeiro es-
poso é Ele. Com efeito, todo o mistério do sinal de Caná se funda na presença 
deste esposo divino, Jesus, que começa a revelar-Se. Jesus manifesta-Se 
como o esposo do povo de Deus, anunciado pelos profetas, e revela-nos a 
profundidade da relação que nos une a Ele: é uma nova Aliança de amor.

No contexto da Aliança compreende-se plenamente o sentido do símbolo 
do vinho, que está no centro deste milagre. Precisamente quando a festa che-
ga ao ápice, acaba o vinho; Nossa Senhora dá-se conta disto e diz a Jesus: 
«Não têm vinho». Porque teria sido desagradável continuar a festa com água! 
Uma má figura para aquelas pessoas. Nossa Senhora dá-se conta e, dado 
que é mãe, vai ter imediatamente com Jesus. As Escrituras, especialmente os 
profetas, indicavam o vinho como elemento típico do banquete messiânico. A 
água é necessária para viver, mas o vinho exprime a abundância do banquete 
e a alegria da festa. Uma festa sem vinho? Não sei… Transformando em 
vinho a água das ânforas utilizadas para a purificação ritual dos judeus – era 
o costume, antes de entrar em casa, purificar-se – Jesus realiza um sinal 
eloquente: transforma a Lei de Moisés em Evangelho, portador de alegria.

E agora, contemplemos Maria: as palavras que Maria dirige aos servos 
coroam o quadro esponsal de Caná: «Fazei o que Ele vos disser!» Também 
hoje Nossa Senhora diz a todos nós: «Fazei o que Ele vos disser!» Estas 
palavras são uma herança preciosa que a nossa Mãe nos deixou, E, de facto, 
em Caná, os servos obedeceram. Disse-lhes Jesus: «Enchei as vasilhas de 
água». Eles encheram até cima. Então ordenou-lhes: «Tirai agora e levai ao 
chefe de mesa». E eles assim o fizeram. Nestas bodas, foi deveras estipulada 
uma Nova Aliança e, aos servos do Senhor, isto é, a toda a Igreja, foi confiada 
a nova missão: «Fazei o que Ele vos disser!» Servir o Senhor significa ouvir 
e praticar a sua palavra. É a recomendação simples, essencial, da Mãe de 
Jesus; é o programa de vida do cristão.

Gostaria de evidenciar uma experiência que certamente muitos de nós 
tivemos na vida. Quando nos encontramos em situações difíceis, quando 
surgem problemas que não sabemos como resolver, quando sentimos mui-
tas vezes ansiedade e angústia, quando nos falta a alegria, vamos ter com 
Nossa Senhora e dizemos: «não temos vinho, acabou o vinho; olha como eu 
estou, olha para o meu coração, olha para a minha alma». Digamo-lo à Mãe. 
E ela irá ter com Jesus para Lhe dizer: «olha para este, olha para esta: não 
têm vinho!» E, depois, voltará para nos dizer: «Fazei o que Ele vos disser!».

Para cada um de nós, haurir da ânfora equivale a confiar-se à Palavra e 
aos Sacramentos para experimentar a graça de Deus na própria vida. Então 
também nós, como o chefe de mesa que provou a água transformada em 
vinho, podermos exclamar: «Tu, porém, guardaste o melhor vinho até ago-
ra!». Jesus surpreende-nos sempre. Falemos à Mãe para que diga ao Filho 
e Ele surpreender-nos-á.

Que Ela, a Virgem Santa, nos ajude a seguir o seu convite: «Fazei o que 
Ele vos disser!», a fim de que nos possamos abrir plenamente a Jesus, re-
conhecendo na vida de todos os dias os sinais da sua presença vivificadora.”

(De uma reflexão do Papa sobre o Evangelho de hoje).

Para conversar em família e com os amigos:

1.Qual das leituras deste domingo te inspira mais? Por quê?
2.O que nos falta mesmo para vivermos com alegria? 
3.Na 2ª leitura S. Paulo fala-nos dos dons que Deus nos dá. Quais os dons 
que percebes em ti e como os pões ao serviço dos outros?

proposta da semana: 

Durante esta semana proponho que diariamente sentemos à mesa com 
jesus. Não só nas refeições mas também ao longo do dia vamos esforçar-
nos por reconhecer a sua presença, e pedir à Mãe que interceda sempre por 
nós. Que o nosso vinho novo seja o milagre da alegria plena!


