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 Os Papas 
(De São Pedro ao Papa Francisco) 

“São Pedro”   

(33 – 67) 

 
O resumo da história deste 1.º Papa, 

ficou completa na edição do Jornal n.º 167. 
 

“São Lino”   

(67 – 76) 
 

Natural de Volterra (Itália), pontificou 
durante nove anos. Concedeu os cargos de 
bispo e sacerdote aos indivíduos mais 
dignos e, de acordo com o Liber Pontificalis, 
ordenou que as mulheres deveriam cobrir a 
cabeça para orar.  

Segundo a tradição, foram-lhe atribuí-
dos milagres. 
 

“Santo Anacleto I”   

(76 – 88) 
 

Natural de Roma, continuou a 
evangelização do mundo greco-romano, 
converteu a sua residência em igreja e 
estabeleceu as primeiras regras de escolha 
dos bispos.  

Foi um dos primeiros cristãos mártires 
em Roma (capital do Império) então 
dominada pelo culto politeísta. 
____________________________________________ 

Bíblia 

O Livro dos Livros 
 

O Messias no Antigo Testamento 

33. A importância da fidelidade  
dos Profetas 

 

Isaías manda a Acaz pedir um sinal a 
Deus,  para  lhe  inspirar  a  certeza  de que  

Deus estaria presente, como sempre 
prometera, ao Seu povo e ao Seu ungido. 
Acaz recusa, dizendo: “Não farei tal coisa, 
não tentarei o Senhor” (Is 7, 12). Nem 
sequer foi capaz de dar-se conta de que 
pedir um sinal a Deus não é uma atitude de 
pôr o Senhor à prova, mas uma atitude de 
fé e esperança profundas na Sua presença 
e na Sua acção poderosa em nosso favor, 
virtudes que o rei já provara não conhecer. 

Então, Isaías, com o olhar de profeta 
que lê a Palavra de Deus em cada 
acontecimento, situação e sinal, anuncia-lhe 
a verdade e a perenidade da promessa feita 
por Deus a David de lhe suscitar um filho 
que fosse totalmente fiel à unção do 
“espírito de sabedoria e entendimento, 
conselho e fortaleza, ciência e temor do 
Senhor” (Is 11, 2), características messiâni-
cas ausentes de Acaz.  

O profeta vê na gravidez da jovem 
esposa de Acaz um sinal da fidelidade de 
Deus: “O Senhor por sua conta e risco vos 
dará um sinal: a jovem está grávida e vai 
dar à luz um filho, e há-de pôr-lhe o nome 
de Emanuel” (Is 7, 14). O profeta não é um 
adivinho; é, acima de tudo, um homem de fé 
inabalável. Por isso é capaz de dar a vida 
pela certeza da fidelidade de Deus. Para o 
anunciar, serve-se de um sinal evidente aos 
olhos de todos: a rainha está grávida, isto é, 
a descendência de David tem continuidade, 
apesar da infidelidade do rei presente. No 
sinal da gravidez da jovem, Isaías 
vislumbrava a certeza de que a promessa 
de Deus estava também como que em 
“gestação”, até chegar a “plenitude do 
tempo” (Gal 4, 4) em que a promessa daria 
à luz o Prometido… 
____________________________________________ 

Agenda  Santoral 
     ; 

Dia 20 – S. Fabião (Papa e Mártir); 

           – S. Sebastião (Mártir); 
Dia 21 – S. Inês (Virgem e Mártir) 

 
 

 

Dia 22 – S. Vicente (Diácono e Mártir); 

Dia 23 – Santa Maria no Sábado. 
____________________________________________ 

“A maior das vitórias, é a de vencer-se a 
si mesmo” 
                             (Santa Teresinha do Menino Jesus) 
____________________________________________ 

De Parabéns 
 

Esta semana encontram-se de parabéns 
pelo seu aniversário natalício, os seguintes 
Leitores: 

– Filomena Mendes, da Paróquia de 
Carvalhosa, e Salomé Nóbrega, da 
Paróquia de Eiriz, na Sexta-feira, dia 22; 

– Aurora Silva, da Paróquia de São 
Pedro de Sanfins de Ferreira, no Sábado, 
dia 23; 

O Jornal do Leitor deseja à Aurora, à 
Filomena e à Salomé, muitas felicidades. 
____________________________________________ 

Feliz Aniversário 
 

Escreve agora o teu próprio epitáfio e, 
depois, começa a vivê-lo. Não há melhor 
tempo que o dia de anos para pensar  sobre 
o que queres e como queres ser. 

E tem um feliz aniversário. 
____________________________________________ 

H u m o r 
 

O filho pargunta ao pai: 
– Pai, por que te casaste com a mãe? 
– Também tu te interrogas, não é 

verdade?! 
____________________________________________ 

A Fechar 
 

Senhor, que saibamos enxugar 
todas as lágrimas dos olhos do outro. 
 

II Domingo Comum 

 
Em cada eucaristia Jesus Cristo vem ao 

encontro da sua Igreja. Ele manifesta em 
sinais que está vivo e atento, que é o 
Messias, o Salvador.  

A glória de Deus revela-se na nossa 
pobreza. Onde a nossa lógica não encontra 
soluções, surge a lógica do amor de Deus, o 
Seu Mistério Pascal, oferecendo vida em 
abundância. 

Mas também a Igreja é convidada a 
deixar-se amar e a procurar responder com 
um compromisso de fé, serviço e uma 
disponibilidade incondicional. 

Maria, presente nesta história de amor, 
incentiva a cada um a ser servo dócil e 
comprometido.  
____________________________________________ 

Introdução 

 
Uma das características da religião pagã 

era o medo da divindade, medo que se 
tentava exorcizar mediante o cumprimento 
meticuloso e obsessivo de práticas, de 
tabus, de ritos purificadores. Daí derivava 
uma relação com Deus deformada e 
angustiante. Paulo chama a este tempo 
«cárcere», época em que as pessoas eram 
escravas dos «elementos do mundo» e 
punham a sua confiança em «rudimentos 
miseráveis e sem eficácia» (Gl 4, 3.9). 

Esta religião, estruturada segundo os 
parâmetros da miséria psicológica humana, 
voltou a aparecer no judaísmo, religião dos 
deveres que se concretizavam no emara-
nhado de obrigações e normas, observan-
cias, proibições, expiações, «preceitos e 
ensinamentos humanos sem nenhum valor» 
(Cl 2, 22-23). Pôs fim ao diálogo alegre com 
o Deus, pai e esposo, pregado pelos 
profetas, e marcou o início da festa de 
núpcias sem vinho, sem alegria, sem 
arrebatamentos de amor, sem espontanei-
dade e sem liberdade. 

O perigo não foi afastado definitiva-
mente nem mesmo com o convite de Jesus 
à libertação deste jugo opressivo  e insupor- 
 

 

 

 

de Jesus à libertação deste jugo 
opressivo e insuportável (Mt 11, 28). 

Voltamos a encontrar esta relação 
errada com Deus, sempre que volta a 
aparecer a religião dos preceitos, do 
legalismo, dos méritos, das ameaças. É 
uma religião que apaga o sorriso, gera 
ânsias, angústias e escrúpulos, transforma 
até mesmo a festa num dever jurídico. A 
festa de preceito, leva-nos a associar a 
alegria do reencontro com os irmãos, no 
«dia do Senhor», à ideia da obrigação e do 
medo de cometer um pecado mortal. 

Pode agradar a Deus sentir-se amado 
pelo temor que infundem os seus castigos? 

É urgente restabelecer com Ele uma 
relação de amor nupcial e acolher a água 
que Cristo nos oferece (o seu Espírito torna-
nos livres), água que se transforma em 
vinho, fonte de alegria. 

Porque, como se alegra o esposo com a 
esposa, assim por nós se alegrará o 
Senhor, como vamos escutar na 1.ª Leitura. 
____________________________________________ 

1.ª Leitura (Is 62, 1-5) 

 

Monição:  
 

Serás a predilecta do Senhor! A imagem da 
esposa é um convite à descoberta de uma relação de 
amor que Deus mantém com o seu Povo, com toda a 
humanidade. Deus vem ao seu encontro. É um 
apaixonado! Está desejoso de manifestar a sua 
presença salvadora em fecundidade sem fim. 
 

Leitura: 
 

Leitura do Livro de Isaías 
 

1Por amor de Sião não me calarei, por amor de 
Jerusalém não terei repouso, enquanto a sua justiça 
não despontar como a aurora e a sua salvação não 
resplandecer como facho ardente. 2Os povos hão-de 
ver a tua justiça e todos os reis a tua glória. Receberás 
um nome novo, que a boca do Senhor designará. 
3Serás coroa esplendorosa nas mãos do Senhor, 
diadema real nas mãos do teu Deus. 4Não mais te 
chamarão «Abandonada», nem à tua terra «Deserta», 
mas hão-de chamar-te «Predilecta» e à tua terra 
«Desposada», porque serás a predilecta do Senhor e a 
tua terra terá um esposo. 5Tal como o jovem desposa 
uma virgem, o teu Construtor te desposará; e como a 
esposa é a alegria do marido, tu serás a alegria do teu 
Deus.  
 

Palavra do Senhor. 
 
 

Recomendação aos Leitores: 
 

A Leitura não é difícil, mas é necessário 
respeitar o ritmo imposto pelo paralelismo 
poético (repetição da mesma ideia, de forma 
afirmativa ou negativa). 

Hão Leitores que não são capazes de lêr na 
perfeição, o Versículo 4 que diz: “4Não mais te 
chamarão «Abandonada», nem à tua terra 
«Deserta», mas hão-de chamar-te «Predilecta» e 
à tua terra «Desposada», porque serás a 
predilecta do Senhor e a tua terra terá um 
esposo”.  

Neste versículo é necessário respeitar os 
tempos e as entoações. Leitores hão que não o 
fazem e enganam a assembleia. Porque aquela 
terra (Israel) não é (não está) deserta, mas 
chamavam-na de “deserta” com o propósito de a 
humilhar e provocar. Então, como lêr? Lêr “..nem 
à tua terra / «Deserta», mas hão-de chamar-te / 
«Predilecta» e à tua...” Assim sucecivamente em: 
«Abandonada» e «Desposada». 

Cada sinal / corresponde a um tempo, ou 
seja a um segundo +/- que o Leitor deve deixar 
passar antes de pronunciar o nome (adjectivo), 
porque, após pronuncia-lo, voltará igualmente a 
fazê-lo já a vírgula ou “e” produz o mesmo efeito. 

 

Comentário: 
 

Neste trecho, extraído da parte central 
do Terceiro Isaías (Is 56, 1 – 66, 24), em 
que se anuncia uma salvação universal a 
partir de Jerusalém, temos aqui um belo 
canto a esta cidade (Sião), que o Profeta 
anseia por ver renovada após a prova do 
exílio de Babilónia.  

V.1 – «A sua justiça», ao aparecer 
paralela a «a sua salvação» (1b) e a «a tua 
glória» (v. 2), vê-se que se trata duma 
justiça que visa mais a acção de Deus que 
salva e glorifica Jerusalém, do que o 
simples restabelecimento dos direitos 
espezinhados. Esta «justiça que desponta 
como a aurora» é o prenúncio e a figura da 
vinda de Jesus Cristo à terra, o «Sol da 
Justiça» (Mal 3, 20). A Vulgata (já não 
assim a Nova Vulgata) tinha personificado 
(na linha da Septuaginta) esta «justiça» e 
esta «salvação», traduzindo por «justo» e 
«salvador». Se o profeta, em primeira 
intenção, visa a restauração de Jerusalém 
após o exílio, a profecia tem o seu pleno 
cumprimento com a vinda do Messias.  

V.4-5 – «Abandonada»: Jerusalém, du- 
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rante o exílio, é comparada a uma esposa 
abandonada. Este anúncio feliz tem um 
cumprimento imediato e imperfeito com o 
regresso do cativeiro de Babilónia, mas o 
seu pleno cumprimento dá-se na Igreja, a 
nova Jerusalém (Apoc 21, 2), a fiel 
«Esposa» de Cristo, «santa e imaculada» 
(Ef 5, 27). «O teu Construtor te desposará»: 
a Nova Vulgata, contra o que seria de 
esperar, manteve a tradução da Vulgata: 
«os teus filhos te desposarão», mas não 
assim as traduções modernas em geral 
(apesar da pontuação massorética); a 
confusão deve-se a que as mesmas 
consoantes hebraicas de bnyk, podem 
traduzir-se das duas maneiras, conforme as 
vogais adoptadas; a tradução grega dos 
LXX optou pela versão que fazia mais 
sentido, «o teu construtor», na linha 
tradicional de apresentar Deus como 
esposo do seu povo. 
____________________________________________ 

Salmo Responsorial 

Sl 95 (96), 1-3.7-8a.9-10a.c (R. 3) 
 

Monição:  
 

O Povo de Deus deve anunciar a todos os Povos 
as maravilhas de Deus. 
 

Refrão: 
 

ANUNCIAI EM TODOS OS POVOS  
AS MARAVILHAS DO SENHOR. 
 
Cantai ao Senhor um cântico novo, 
cantai ao Senhor, terra inteira, 
cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. 
  
Anunciai dia a dia a sua salvação, 
publicai entre as nações a sua glória, 
em todos os povos as suas maravilhas. 
  
Dai ao Senhor, ó família dos povos, 
dai ao Senhor glória e poder, 
dai ao Senhor a glória do seu nome. 
 
Adorai o Senhor com ornamentos sagrados, 
trema diante d'Ele a terra inteira; 
dizei entre as nações: «O Senhor é Rei», 
governa os povos com equidade. 

____________________________________________ 

2ª  Leitura (1 Cor 12, 4-11) 
 

Monição:  
 

O Espírito Santo nunca nos faltará com os Seus 
Dons. 
 

Leitura: 
 

Leitura da primeira Epístola do apóstolo São Paulo 
aos Coríntios 
 

Irmãos: 4Há diversidade de dons espirituais, mas o 
Espírito é o mesmo. 5Há diversidade de ministérios, 
mas o Senhor é o mesmo. 6Há diversidade de 
operações,  mas é o mesmo Deus  que realiza tudo em 
 
 
 

todos. 7Em cada um se manifestam os dons do Espírito 
para o bem comum. 8A um o Espírito dá a mensagem 
da sabedoria, a outro a mensagem da ciência, segundo 
o mesmo Espírito. 9É um só e o mesmo Espírito que dá 
a um o dom da fé, a outro o poder de curar; 10a um dá o 
poder de fazer milagres, a outro o de falar em nome de 
Deus; a um dá o discernimento dos espíritos, a outro o 
de falar diversas línguas, a outro o dom de as 
interpretar. 11Mas é um só e o mesmo Espírito que faz 
tudo isto, distribuindo os dons a cada um conforme Lhe 
agrada. 
 

Recomendação aos Leitores: 
 

O texto é denso, marcado por uma 
acumulação e repetição de fórmulas. Implica, por 
isso, uma leitura sustentada, de modo a fazer-se 
sentir o texto.  

Exercita algumas palavras, tais como: 
diversidade / ministérios (e não mistérios) / 
discernimento / interpretar / distribuindo. 

 

Comentário: 
 

Nos capítulos 12 a 14 de 1 Cor, São 
Paulo aborda directamente o tema dos 
carismas para dar algumas normas práticas 
a fim de que tudo decorra com ordem nas 
reuniões litúrgicas; reconhece e aprecia a 
grande variedade e diversidade de dons, 
mas todos eles devem concorrer para o 
bem de todos. Assim como num corpo os 
diversos membros integram a unidade 
desse corpo, assim sucede na Igreja.  

V.4-6 – «Dons espirituais (carismas). 
Ministérios. Operações». Esta tripla 
designação parece referir-se sempre à 
mesma realidade, considerada segundo 
aspectos diferentes: a gratuitidade, a 
utilidade, a manifestação do poder divino, 
apropriando estas qualidades ao «Espírito» 
(Santo), ao Filho, «o Senhor», e ao Pai, 
«Deus (ho Theós)», que, precedido do 
artigo definido, indica a pessoa do Pai, em 
todo o grego do Novo Testamento. 
Estamos, assim, perante mais uma das 
ricas fórmulas trinitárias de S. Paulo.  

V.7 – «Dom... em ordem ao bem 
comum». Aqui trata-se de dons, ou graças, 
que a Teologia chama «gratis datæ», ou 
carismas, e que Deus concede primaria-
mente em ordem à utilidade dos outros, e 
não ao proveito individual.  

V.8-10 – O Apóstolo apresenta um 
elenco dos carismas que o Espírito Santo 
concede, mas não pretende dar a lista 
completa deles (v. 28-31; Rom 12, 6-8; Ef 4, 
11). Não é fácil indicar a natureza de cada 
carisma e como se distinguem entre si. «A 
mensagem da sabedoria» diz respeito à 
faculdade de conhecer e expor os mistérios 
divinos (2, 6-7). «A mensagem da ciência» 
refere-se à faculdade de conhecer e de 
expor as verdades básicas do cristianismo. 
«O dom da fé» não parece ser a virtude 
teologal, mas a plena confiança em Deus, e 
as obras de fé (que procedem da fé, «capaz  
 

de transportar montanhas»). O dom de 
«falar em nome de Deus» – à letra, de 
«profetizar» – não diz respeito apenas ao 
dom de conhecer e manifestar o futuro 
oculto, mas ao poder de falar em nome de 
Deus, para «edificação, exortação e 
consolação» dos fiéis (14, 3). Algumas 
vezes, porém, os profetas manifestavam 
também as coisas futuras e ocultas e os 
segredos dos corações (14, 25). O dom do 
«discernimento dos espíritos», – avaliar 
dons espirituais – completa o dom da 
profecia e relaciona-se com o poder de 
julgar se uma coisa deva ser atribuída ao 
bom ou ao mau espírito. «O dom de falar 
diversas línguas» não era o poder de 
anunciar o Evangelho em línguas 
desconhecidas, mas o de louvar e adorar a 
Deus (14, 2) em línguas e expressões 
insólitas, numa espécie de exaltação 
extática. Complemento do dom das línguas 
era «o dom de as interpretar», porque 
aquilo que dizia o favorecido pelo dom das 
línguas não era compreendido pelos demais 
e, às vezes, nem pelo próprio.  

V.11 –  «Conforme Lhe agrada». Estes 
dons carismáticos não pertencem à 
perfeição da vida cristã, não podendo o 
cristão reivindicá-los; e seria uma desordem 
mesmo até desejá-los no que têm de 
extraordinário, antepondo-os à caridade (v. 
31).  
____________________________________________ 

Aclamação ao Evangelho 

(2 Ts 2,14) 

Monição:  
 

Nas bodas em Canás da Galileia «Jesus 
manifestou a sua glória» e «os discípulos acreditaram 
n’Ele».  
 

Refrão:   ALELUIA, ALELUIA! 
 

Deus chamou-nos, por meio do Evangelho, 
a tomar parte na glória  
de Nosso Senhor Jesus Cristo. 

____________________________________________ 

Evangelho (Jo 2, 1-11) 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segungdo São João 
 

Naquele tempo, 1realizou-se um casamento em 
Caná da Galileia e estava lá a Mãe de Jesus. 2Jesus e 
os seus discípulos foram também convidados para o 
casamento. 3A certa altura faltou o vinho. Então a Mãe 
de Jesus disse-Lhe: «Não têm vinho». 4Jesus 
respondeu-Lhe: «Mulher, que temos nós com isso? 
Ainda não chegou a minha hora». 5Sua Mãe disse aos 
serventes: «Fazei tudo o que Ele vos disser». 6Havia ali 
seis talhas de pedra, destinadas à purificação dos 
judeus, levando cada uma de duas a três medidas. 
7Disse-lhes Jesus: «Enchei essas talhas de água». 
Eles encheram-nas até acima. 8Depois disse-lhes: 
«Tirai agora e levai ao chefe de mesa». E eles levaram. 
9Quando o chefe de mesa provou a água transformada  
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em vinho, – ele não sabia de onde viera, pois só os 
serventes, que tinham tirado a água, sabiam – chamou 
o noivo 10e disse-lhe: «Toda a gente serve primeiro o 
vinho bom e, depois de os convidados terem bebido 
bem, serve o inferior. Mas tu guardaste o vinho bom 
até agora». 11Foi assim que, em Caná da Galileia, 
Jesus deu início aos seus milagres. Manifestou a sua 
glória e os discípulos acreditaram n’Ele. 
 

Palavra da Salvação. 
 

Comentário: 

 

O evangelista não visa contar o modo 
como Jesus resolveu um problema numas 
bodas, mas centra-se na figura de Jesus, 
que «manifestou a sua glória», donde se 
seguiu que «os discípulos acreditaram 
n’Ele» (v. 11). Toda a narração converge 
para as palavras do chefe da mesa ao 
noivo: «Tu guardaste o melhor vinho até 
agora!» (v. 10). Esta observação encerra 
um sentido simbólico; o próprio milagre é 
um «sinal» (v. 11), um símbolo ou indício 
duma realidade superior a descobrir, neste 
caso: quem é Jesus. Podemos pressentir a 
típica profundidade de visão do evangelista, 
que acentua determinados pormenores pelo 
significado profundo que lhes atribui.  

O vinho novo aparece como símbolo 
dos bens messiânicos (Is 25, 6; Joel 2, 24; 
4, 18; Am 9, 13-15), a doutrina de Jesus, 
que vem substituir a sabedoria do A. T., 
esgotada e caduca.  

Também se pode ver, na água das 
purificações rituais que dão lugar ao vinho, 
um símbolo da Eucaristia – o sangue de 
Cristo –, que substitui o antigo culto levítico, 
e pode santificar em verdade (Jo 2, 19.21-
22; 4, 23; 17, 17).  

Por outro lado, também se costuma ver 
aqui o símbolo do papel de Maria na vida 
dos fiéis (Jo 19, 25-27; Apoc 12, 1-17), Ela 
que vai estar presente também ao pé da 
Cruz (Jo 19, 25-27): «e estava lá a Mãe de 
Jesus» (v. 1). Ao contrário dos Sinópticos, 
nas duas passagens joaninas fala-se da 
Mãe de Jesus, como se Ela não tivesse 
nome próprio; é como se o seu ser se 
identificasse com o ser Mãe de Jesus, a sua 
grande dignidade. Trata-se de duas 
menções altamente significativas: os 
capítulos 2 e 19 aparecem intimamente 
ligadas precisamente pela referência à 
«hora» de Jesus, numa espécie de inclusão 
de toda a vida de Cristo. Ela não é mais um 
convidado numas bodas; é uma presença 
actuante e com um significado particular, 
nomeada por três vezes (v. 1.3.5), atenta ao 
que se passa: dá conta da situação 
irremediável, intervém e fala, quando o 
milagre que manifesta a glória de Jesus 
podia ser relatado sem ser preciso falar da 
sua Mãe, mas Ela é posta em foco. 

V.1 –  «Caná»:  só  S. João  fala  desta  
 

Maria não intervenha tem um limite: é 
apenas até que chegue a hora de Jesus; até 
lá, tem de ficar na penumbra (o que é 
confirmado pelas ditas «passagens anti-
marianas»: Lc 2, 49; 8, 19-21 par; 11, 27-
28). Então Ela vai estar como a nova Eva, a 
Mãe da nova humanidade, ao lado do novo 
Adão, junto à árvore da Cruz, daí que então 
seja chamada «Mulher» (Jo 19, 26), como 
nas Bodas de Caná. 
____________________________________________ 

Oração Universal 

 
1 – Para que o nosso Bispo António e o seu presbitério, 

sirvam todos os homens santamente 
e se alegrem com os dons de cada um, 
oremos, irmãos. 

 
2 –  Para que o Senhor nos livre do pecado, 

nos faça experimentar a vida do Espírito 
e nos ensine a ser amigos uns dos outros, 
oremos, irmãos. 
 

3 –  Para que os homens do saber e do trabalho, 
num esforço comum, sempre renovado, 
procurem dar-se as mãos e crescer juntos, 
oremos, irmãos. 

 
4 –  Para que os casais jovens da nossa Diocese 

sintam junto deles a presença da Mãe de Jesus 
e descubram, em Deus, a fonte de toda a alegria, 
oremos, irmãos. 
 

5 –   Para que as crianças que hoje vão nascer 
sejam acolhidas com amor 
e, como  nós, venham a conhecer a Deus, seu Pai 
oremos, irmãos. 

____________________________________________ 

Oração Universal 

 

(Outra opção. O Presidente escolherá 
qual delas a fazer-se) 

 
1 –  Pelo Papa Francisco e pelos bispos a ele unidos, 

para que sejam infatigáveis mensageiros 
da verdade, da justiça e da paz, 
oremos ao Senhor. 
 

2 –  Por todos aqueles que se consagraram a Deus, 
e pelos que procuram ser honestos e perfeitos, 

      para que perseverem fielmente em seus propósitos, 
oremos ao Senhor. 

 
3 –  Pelas nações do mundo inteiro, 

para que, em paz e sem perturbação, 
possam servir a Deus e aos homens,  
oremos ao Senhor. 
 

4 –   Pelas pessoas idosas e pelos doentes 
e por todos os que sofrem a solidão, 
para que sintam a caridade fraterna 
dos familiares e amigos, 
oremos ao Senhor. 

 
5 –  Por todos nós aqui reunidos em assembleia, 

para que usemos com sabedoria os bens                    
temporais 
e possamos aderir desde já aos bens eternos, 
oremos ao Senhor. 

____________________________________________     

Visita-nos:  www.paroquiascesf.com 

 
 

terra (4, 46; 21, 2), habitualmente identifi-
cada com Kefr Kenna, a 7 Km a NE de 
Nazaré, o lugar de peregrinação, mas as 
indicações de “F. Josefo” fazem pensar 
antes nas ruínas de Hirbet Qana, a 14 Km a 
N de Nazaré. 

V.3 – «Não têm vinho». A expressão 
costuma entender-se como um pedido de 
milagre. A exegese moderna tende a fixar-      
-se em que a frase não passa duma forma 
de pôr em relevo uma situação irremediável, 
de molde a fazer sobressair o milagre. Mas, 
sendo a Mãe de Jesus a chamar a atenção 
para o problema, consideramos que Ela é 
apresentada numa atitude de oração. Com 
efeito, a oração de súplica e de intercessão 
não consiste em exercer pressão sobre 
Deus, para O convencer, mas é colocar-se 
na posição de necessitado e mendigo 
perante Deus, é pôr-se a jeito para receber 
os seus dons. A intercessão de Maria 
consiste em pôr-se do nosso lado, em vibrar 
connosco, de modo que fique patente a 
nossa carência e se dilate a nossa alma 
para nos dispormos a receber os dons do 
Céu. Ela aparece aqui como ícone da 
autêntica oração de súplica e de 
intercessão; e é lícito pensar que isto não é 
alheio à redacção joanina, pois o milagre 
acaba por se realizar na sequência da 
intervenção da Mãe de Jesus.  

V.4 – «Mulher, que temos nós com 
isso? Ainda não chegou a minha hora». 
A expressão «que a Mim e a Ti?» (ti emoi 
kai soi?) é confusa, pois pode significar 
concordância – «que desacordo há entre 
Mim e Ti?» –, ou então recusa – «que de 
comum [que acordo] há entre Mim e Ti?». 
Sendo assim, a expressão «ainda não 
chegou a minha hora», presta-se a diversas 
interpretações, conforme o modo de 
entender «a hora»: ou a hora de fazer 
milagres, ou a hora da Paixão. Para os que 
a entendem como a de fazer milagres, uns 
pensam que Jesus se escusa: «que temos 
que ver com isso Tu e Eu? (=porque me 
importunas?), com efeito ainda não chegou 
a minha hora», e só a insistência de Maria é 
que levaria à antecipação desta hora. Hora 
da glorificação de Jesus, de manifestar a 
sua glória, dando o Espírito, a expressão 
quer dizer: «que temos a ver Tu e Eu, um 
com o outro?» («que tenho Eu a ver 
contigo?»), uma expressão demasiado forte, 
a mesma que é posta na boca dos 
demónios (Mc 5, 7; 1, 24). Sendo assim, 
com uma expressão tão contundente, a 
redacção joanina põe em evidência a 
atitude de Jesus, que, longe de ser ofensiva 
para a sua Mãe, o que pretende é mostrar a 
independência de Jesus relativamente a 
qualquer autoridade terrena, incluindo a 
materna (Gächter).  Mas  o  apelo  para que  
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