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II Domingo Comum 
 

Deus serve-se da vida humana e da nossa 

linguagem para nos revelar as maravilhas da Sua 

doutrina. 

Na Liturgia da Palavra deste 2.º Domingo do Tempo 

Comum, toma o amor humano entre o marido e a 

esposa para nos revelar o Seu Amor por nós. 
    

 

 
 

 

 

Antífona de Entrada 
 

Salmo 65, 4 

Toda a terra Vos adore, Senhor,  

e entoe hinos ao vosso nome, ó Altíssimo. 
 

 

 
 

 

 

Introdução 
 

AMAR-TE É UMA FESTA! 
 

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 

emaranhado de obrigações e normas, observancias, 

proibições, expiações, «preceitos e ensinamentos hu-

manos 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 

espontaneidade e sem liberdade. 

O perigo não foi afastado definitivamente nem 

mesmo com o convite 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» 
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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. 
 

 

 
 

 

 

 

Primeira Leitura 
Is 62, 1-5 

 

  

MONIÇÃO: 
 

 Isaías fala-nos do amor divino a cada um de nós como um 

amor esponsal inquebrantável e eterno que se renova 

continuamente na fidelidade. 

E tal como este amor do marido transforma a esposa, 

assim de modo análogo, o Amor de Deus a cada um de nós 

deve transformar-nos. 

 

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 «Predileta» e 

à tua terra «Desposada», porque serás a 

predileta 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. 
 
 

 

JORNAL DO LEITOR 

 

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). 

Há Leitores que ainda têm dificuldade em ler corretamente 

o “versículo 4” que diz: “4Não mais te chamarão 

«Abandonada», nem à tua terra «Deserta», mas hão de 

chamar-te «Predileta» e à tua terra «Desposada», porque 

serás a predileta do Senhor e a tua terra terá um esposo”.  

É necessário respeitar os tempos e as entoações, fazer as 

cesuras nos sítios certos. Porque aquela terra (Israel) não é 

(não está) «Deserta», chamavam-na de “deserta” com o 

propósito de a humilhar e provocar. Então, como ler? Ler: 

“...nem à tua terra / «Deserta», / mas hão de chamar-te / 

«Predileta» / e à tua... etc.” Assim sucessivamente em 

«Abandonada» e «Desposada». Se não proclamares bem esta 

parte, acabas por baralhar toda a assembleia. 

Cada sinal / corresponde a um tempo (cesura), ou seja, a 

um segundo +/- que o Leitor deve respeitar antes de pronunciar 

o nome (o adjetivo).  

Exercita palavras, como: despontar (não é “desapontar”) / 

esplendorosa / diadema / desposará / ou outras. 
 
 

 

 
 

 
 

 

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

 
 

MONIÇÃO: 
 

Deus manifesta o Seu poder e bondade no decorrer da 

história, distribuindo bênçãos que são outros tantos sinais do 

Seu Amor. 

Todos os que as recebem — nós também — devem 

proclamá-las diante de todos os povos. 
 

REFRÃO: 
 

ANUNCIAI EM TODOS OS POVOS 

AS MARAVILHAS DO SENHOR. 
 

SALMO: 
 

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. 
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Segunda Leitura 
1 Cor 12, 4-11 

 

 

MONIÇÃO: 
 

São Paulo, na Primeira Carta aos fiéis de Corinto, ensina-     

-nos que os carismas são dons por meios dos quais Deus 

continua a manifestar o Seu Amor. 

Cada um de nós não os deve olhar como propriedades 

pessoais, mas como bens que devem ser postos ao serviço de 

todos, imitando a liberalidade do Senhor. 

 

 

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. 
 

Palavra da Senhor. 
 
 

 
 

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. Faz previamente exercício de 

respiração porque as frases, não sendo propriamente longas, 

pedem uma voz firme.  

Exercita algumas palavras, tais como: diversidade / 

ministérios (e não mistérios) / discernimento / interpretar / 

distribuindo / ou outras. 
 
 

  

 

COMENTÁRIO À 2.ª LEITURA: 

 

Nos capítulos 12 a 14 de 1 Coríntios, São Paulo 

aborda diretamente 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 aspetos 

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 São Paulo. 

V. 7 – «Dons em ordem ao bem comum». 

 Aqui trata-se de dons, ou graças, que a Teologia 

chama «gratis datæ», ou carismas, e que Deus concede 

primariamente em ordem à utilidade dos outros, e não 

ao proveito individual. 

V. 8-10 – «Outros carismas» 

O Apóstolo apresenta um elenco dos carismas que o 

Espírito Santo concede, mas não pretende dar a lista 

completa deles (cf. vv. 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 (cf. 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 (cf. 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 (cf. 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  
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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 (cf. v. 31). 
 

 

 
 

 

 

 
Aclamação ao Evangelho 

 cf. 2 Ts 2, 14 
 

 

MONIÇÃO: 
 

O Evangelho narra-nos o primeiro milagre da vida pública 

de Jesus, realizado pela mediação de Maria, numas Bodas 

matrimoniais. 

Aclamemos o Evangelho que nos enche de alegria com a 

manifestação deste sinal do Amor de Deus. 

  

 

REFRÃO: 

 
ALELUIA, ALELUIA! 

 

ACLAMAÇÃO: 

 
Deus chamou-nos, por meio do Evangelho, 

a tomar parte na glória  

de Nosso Senhor Jesus Cristo. 
 

 

 
 

 

 

 

Evangelho 
Jo 2, 1-11 

 

 

EVANGELHO: 

 
 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo 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 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 AO EVANGELHO: 

 

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 (cf. 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. A abundância e a qualidade do vinho – 6 (=7-1) 

vasilhas [de pedra] «de 2 ou 3 metretas» (480 a 720 

litros) – é um dado surpreendente, que ilustra bem como 

Jesus veio «para que tenham a vida e a tenham em 

abundância» (Jo 10, 10; cfr Jo 6, 14: os 12 cestos de 

sobras). O esposo das bodas de Caná sugere o Esposo 

das bodas messiânicas, o responsável pelo sucedido: 

n’Ele se cumprem os desposórios de Deus com o seu 

povo (cf. Is 54, 5-8; 62, 5; Apoc 19, 7.9; 21, 2; 22, 17). 

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 (cf. Jo 2, 19.21-22; 

4, 23; 17, 17). Há quem veja ainda outros simbolismos 

implícitos: como uma alusão ao Matrimónio e mesmo à 

Ressurreição de Jesus, a plena manifestação da sua 

glória, naquele «ao terceiro dia» do v. 1 (que não apare-  
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ce no texto da leitura de hoje). 

Por outro lado, também se costuma ver aqui o 

símbolo do papel de Maria na vida dos fiéis (cf. Jo 19, 

25-27; Ap 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 atuante e com um significado particular, 

nomeada por três vezes (vv. 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 São João fala desta terra (cf. 4, 46; 21, 2), 

habitualmente identificada 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 

redação joanina, pois o milagre acaba por se realizar na 

sequência da intervenção da Mãe de Jesus (mesmo que 

alguns não considerem primigénio o diálogo dos vv. 3-

4). 

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; ao passo que outros (E. Boismard, na linha de 

alguns Padres) entendem a frase como de um completo 

acordo: «que desacordo há entre Mim e Ti? porventura 

já não chegou a minha hora?»; assim se justificaria 

melhor a ordem que Maria dá aos serventes.  

Para os que entendem «a hora» como a da 

Paixão, também as opiniões de dividem acerca de como 

entender a resposta de Jesus; para uns, significaria 

acordo, como se dissesse: «que desacordo há entre 

Mim e Ti? com efeito, ainda não chegou a minha hora, a 

de ficar sem poder; por isso não há dificuldade para o 

milagre» (Hanimann); para outros, que entendem a hora 

do Calvário como a 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 (cf. Mc 5, 7; 1, 24). Sendo assim, com uma 

expressão tão contundente, a redação 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 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 antimarianas»: 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 
 
 

(para a Missa Vespertina) 
 

1 
 

Para que o nosso Bispo Manuel 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. 
 

 

 

 

 

(para a Missa do Dia) 
 

 

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. 
 

 

 

JORNAL DO LEITOR 

 
 

 

 

Antífona da comunhão 
 

Salmo 22, 5 

Para mim preparais a mesa  

e o meu cálice transborda. 

  

OU: 
1 Jo 4, 16 

Nós conhecemos e acreditámos  

no amor de Deus para connosco. 
 

 

 
 

 

 

Monição da comunhão 
 
Mais e melhor do que em Caná da Galileia, oferece-

nos um alimento divino, no Seu Corpo, Sangue, Alma e 

Divindade, tão real e perfeitamente como está nos 

Céus. 

Não deixemos que a frequência das comunhões 

sacramentais, as banalize, de tal modo que já não 

distingamos o Corpo e Sangue do Senhor de qualquer 

alimento vulgar. 
 

 

 
 

 

 

Monição final 
 

Não esqueçamos, no meio das preocupações da 

vida que Jesus está sempre disponível para nos ajudar, 

e Maria para interceder em nosso favor. 
 

 

 
 

 

 

Um casamento, 

vários ensinamentos 
 

Celebrava-se um casamento em Caná, uma humilde 

e quase desconhecida aldeia. 

Primeiro ensinamento 

Podemos procurar a Deus nos simples 

acontecimentos da nossa vida diária. 

Ficaram sem vinho; produto muito apreciado em 

Israel. Segundo as profecias, quando chegasse o 

Messias tudo seria como uma festa de casamento. Deus 

em pessoa se casaria com o seu povo para amá-lo e 

cuidar sempre dele.  

Segundo ensinamento 

 Deus gosta de nós; caminha ao nosso lado. 
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Jesus muda a água em vinho. O vinho novo de 

Jesus provém da água das talhas destinadas às 

abluções rituais. Jesus muda os antigos rituais por uma 

nova forma de viver a fé e a presença de Deus. 

Terceiro ensinamento 

Descobrimos Deus, cheio de amor e ternura, no 

nosso interior e no compromisso para ajudar os outros.  

O menu do casamento proposto por Jesus 

É habitual que os recém-casados ofereçam um 

banquete depois da celebração do casamento. Sobre as 

mesas do restaurante aparece o menu escrito num 

papel ou cartolina. Jesus aproveitou a sua presença 

num casamento para mostrar matizes e elementos do 

amor de Deus para com o seu povo.  
 

 

 
 

 

 

 

O Amor de Deus para connosco 
 
O amor de Deus para connosco permanecerá 

sempre um mistério, e não encontramos nada 

semelhante na terra. 

A luz da Revelação ajuda-nos a vislumbrar — tanto 

quanto o pode fazer uma criatura iluminada pela fé — 

esta maravilha. 
 

 

 
 

 
 

 

O Amor de Deus para connosco 

— Amor fiel 

 
«Por 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. Os povos hão de ver 

a tua justiça e todos os reis a tua glória.» 
 

Hoje sentimos uma dificuldade muito grande para 

vislumbrar a riqueza do amor de Deus a cada um de 

nós, porque a palavra amor está cheia de enganos. 

Falsos amores 

 Alguns tomam o amor pela sensualidade, pelo 

entusiasmo dos sentidos que procura uma satisfação. 

Quando a sensualidade se cansa — porque os sentidos 

bem depressa estão saturados, dizem que o amor 

acabou. Este é o drama de muitos namoros e 

casamentos. Entre os dois não chegou a desenvolver-se 

um verdadeiro amor. 

O amor de Deus por nós, não é como o amor das 

telenovelas que surge como as flores da primavera, 

para logo se desfazerem à primeira brisa de vento que 

passa. 

Quando uma união matrimonial se desfaz por causa 

de uma doença, de um defeito ou de uma discussão, 

onde está a verdade daquelas palavras no dia da 

celebração: «Eu [...], recebo-te por minha esposa — por 

meu marido — a ti [...], e prometo ser-te fiel, amar-te e 

respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na 

doença, todos os dias da nossa vida.» 

Onde está o compromisso assumido diante das 

pessoas, de Jesus Cristo e da Sua Igreja? Na verdade, 

era Ele Quem estava a presidir à nossa festa. 

Amor humano 

 Todos compreendemos que amar é dar-se, 

elevando-nos acima da nossa natureza. O amor perfeito 

é o que se dá sem medida, sem esperar qualquer 

compensação; aquele que não guarda fatura, nem 

recibo, para apresentar na primeira ocasião; é aquele 

que não negoceia com o coração, com os afetos; dá-se 

sem medida e sem quaisquer calculismos humanos.  

O amor mais perfeito que encontramos na terra é o 

das mães. É um amor inesgotável, em generosidade 

crescente, que mantém sempre a esperança no triunfo 

de quem ama, que sofre com o sofrimento daquele que 

ama, que nunca desiste, mesmo quando não é 

correspondido. 

Mas o amor da mãe não consegue libertar-se das 

limitações humanas. Ela projeta-se no filho e, de algum 

modo, procura nele o seu próprio triunfo. 

O amor humano, quando vivido no matrimónio, é 

como o vinho. Se tem qualidade e está devidamente 

acondicionado, melhora com o passar dos anos. Se é 

de má qualidade — ou nem sequer existiu — torna-se 

uma bebida intragável. 

Amor divino e misericordioso 

 Só Deus é capaz de nos amar com perfeição 

infinita. 

Nada procurou para Si em nós, porque nos amou 

antes de existirmos e foi por amor que nos chamou à 

vida, para nos tornar participantes da Sua felicidade, 

respeitando-nos sempre como pessoas livres e 

responsáveis. 

Suporta as nossas indiferenças e até agressões, 

sempre à espera de que O entendamos e nos rendamos 

à sua predileção. 

Por isso, o amor de Deus para connosco toma o 

nome especial e misericórdia, e todos somos chamados 

a imitá-lo uns para com os outros. 
 

 

 
O melhor modo de fazer bem aos pobres, 

 não é dando-lhes esmola,  

mas fazer com que possam viver sem recebê-la.  
 

(Franklim). 
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O Amor de Deus para connosco 

— Amor generoso 

 
«Receberás um nome novo, que a boca do Senhor 

designará. Serás coroa esplendorosa nas mãos do 

Senhor, Não mais te chamarão «Abandonada», nem à 

tua terra «Deserta», mas hão de chamar-te «Predileta» 

e à tua terra «Desposada», [...].» 
 

Ainda nem sequer tínhamos rosto, porque ainda não 

existimos, quando o Senhor se encantou do brilho dos 

nossos olhos. 

O Espírito Santo faz-nos exclamar: «Quando 

contemplo os céus, obra das vossas mãos, / a lua e as 

estrelas que lá́ colocastes, / que é o homem para que 

Vos lembreis dele, / o filho do homem para dele Vos 

ocupardes? 
 

Fizestes dele quase um ser divino, / de honra e 

glória o coroastes; / destes-lhe poder sobre a obra das 

vossas mãos, / tudo submetestes a seus pés: 

Ovelhas e bois, todos os rebanhos, / e até́ os 

animais selvagens, / as aves do céu e os peixes do mar, 

/ tudo o que se move nos oceanos.» (Sl 8, 4-5.6-7.8-9). 
 

Se uma criança de poucos dias de idade já tivesse o 

uso da razão desenvolvido, como o de um adulto, ficaria 

admirada pela dedicação e carinho dos pais, sem nada 

perceber. Que procuram eles neste pequenino ser que 

nada tem de seu? 

Que pode procurar Deus em nós, que nada 

possuímos, que tudo recebemos d’Ele e nem ser 

correspondemos com elegância e gratidão ao Seu Amor 

para connosco? 

Um nome novo 

 O nome, na linguagem bíblica, significa natureza. 

Nós recebemos, de facto, pela graça santificante que 

nos foi dada no Batismo, um nome novo, a participação 

da divina natureza. Fomos elevamos, pela graça, acima 

de toda a exigência das coisas criadas. 

O nome novo é a nossa filiação divina que nos 

reveste de uma dignidade infinita. Podemos tratar a 

Deus por nosso Pai que está nos céus, ajudando-nos a 

ir para junto d’Ele. 

Coroa esplendorosa nas mãos do Senhor 

 O texto de Isaías é de um enamorado que deseja 

consolar o Seu Povo. 

Apesar da nossa indigência, podemos espelhar o 

rosto de Deus nas nossas boas obras e virtudes. Assim 

nos acontece com os santos, que nos dão um vislumbre 

da bondade do Senhor. 

Criaturas de predileção de Deus 

 Quer compreendamos, quer não, Deus enamorou-     

-se de nós. Comunicou-nos a Sua mesma natureza — 

sem deixarmos de ser criaturas — e elevou-nos às 

alturas da divindade. 

E quando, pelos nossos primeiros pais ou pelos 

pecados de cada um, malbaratamos esta riqueza, 

manda o Seu Filho Unigénito para nos restituir este 

tesouro que trazemos em vasos de barro. 

Com uma paciência infinita, dá-nos a possibilidade 

de o recuperar todas as vezes que o perdermos.  
 

 

 
 

 

 

 

O Amor de Deus para connosco 

— Somos a alegria de Deus 

 
«Tal 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.» 

 

O Senhor recorre à imagem do amor conjugal, à 

alegria dos desposórios para nos manifestar o amor 

infinito que tem por nós. 

No amor matrimonial verdadeiro, o homem e a 

mulher são um para o outro e os dois e Deus. 

Desentranham neste amor muitos e bons tesouros. 

Segurança 

Bem firmes num amor leal e generoso, marido e 

esposa encaram e enfrentam as dificuldades da vida 

sem qualquer receio. A ajuda mútua dá-lhes fortaleza 

para encarar as dificuldades da vida. 

A Lei da Igreja ensina que a união matrimonial está 

«ordenado por sua índole natural ao bem dos cônjuges 

e à procriação e educação da prole.» 

Na constância da união conjugal, os dois amadu-

recem humana e sobrenaturalmente para a vida na terra 

e para o Céu e perpetuam o seu amor mútuo nos filhos. 

Vencem a solidão 

 Quando Deus acabou de formar Adão «O Senhor 

Deus disse: “Não é conveniente que o homem esteja só; 

vou dar-lhe uma auxiliar semelhante a ele.” [...] Então, o 

Senhor Deus fez cair sobre o homem um sono profundo; 

e, enquanto ele dormia, tirou-lhe uma das suas costelas, 

cujo lugar preencheu de carne. Da costela que retirara 

do homem, o Senhor Deus fez a mulher e conduziu-a 

até ao homem. 3Então, o homem exclamou: “Esta é, 

realmente, osso dos meus ossos e carne da minha 

carne.» (Gn 2, 18-23). 

A maioria das pessoas é chamada à vocação 

matrimonial. Mas há também um reduzido número de 

pessoas que Deus chama ao celibato por amor do 

Reino dos Céus, no mundo, no sacerdócio ministerial ou 

na vida religiosa. 
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Comunhão 

 A chamada fundamental na família aponta para a 

comunhão. Dela nascem todos os outros frutos. Ela, por 

sua vez, orienta-se para a comunhão eterna com Deus. 

Esperança no futuro 

 Os dois que fundam uma família olham com 

esperança o futuro. É ao calor desta esperança que 

chamam os filhos à vida na terra e no Céu. 

Deus serve-se desta riqueza da união familiar, 

abençoada no Novo Testamento, com a graça 

sacramental, para nos fazer a vislumbrar a riqueza do 

Seu Amor por nós. 
 

 

 
 

 

 

 

O nosso amor a Deus 

— Com Jesus e Maria 

 
«Naquele tempo, realizou-se um casamento em 

Caná da Galileia e estava lá a Mãe de Jesus. Jesus e os 

seus discípulos foram também convidados para o 

casamento.» 
 

Terá sido Maria Santíssima quem narrou a São João 

Evangelista este acontecimento da vida pública de 

Jesus. Somente ele — que levou Maria para sua casa 

— refere este milagre do Divino Mestre. A nossa leitura 

do texto há ser feita tendo isto como referência. 

Amar servindo 

 Maria e José estão presentes nas Bodas por título 

diferente: Jesus é um dos convidados e Sua Mãe está 

também presente, talvez por que fosse da família e 

viesse ajudar nos trabalhos de confeção dos alimentos. 

O facto de se ter apercebido de que o vinho se tinha 

acabado, deixando a família e os esposos num grande 

embaraço, permite-nos pensar que Maria estava situada 

no lugar de onde partia a comida e as bebidas, ou seja, 

no serviço doméstico. 

Santificar os acontecimentos 

 Aprendemos com Jesus e Maria a santificar os 

acontecimentos dos nossos amigos. Comungar na 

alegria, na tristeza e nas preocupações é uma forma 

delicada de viver a caridade. 

Somos incapazes de imaginar uma pessoa ou um 

casal isolado, a celebrar um grande acontecimento da 

sua vida. A alegria e o sofrimento vivem-se em 

comunhão. 

Jesus dignifica este acontecimento com o Seu 

prestígio de Mestre; Maria, com as suas mãos 

privilegiadas que põem ao serviço e à alegria dos outros. 

O cristão não pode ser um maniqueu que acha 

sempre o tempo perdido a participar num banquete, a 

passar uns bons momentos com os amigos, ou a fazer 

desporto. 

Santa Teresa explica que, se a corda do arco estiver 

continuamente distendida, perde a sua força. Assim 

também não podemos viver continuamente com o ânimo 

tenso. As festas servem para nos ajudar a descansar 

um pouco o espírito, preparando-o para as lutas de cada 

dia. 

Atenção materna 

 Nada escapa ao olhar solícito das mães. Entendem 

um simples e discreto gesto, um rosto de preocupação 

disfarçada, alguma pequena falha que rapidamente 

procuram remediar. 

São estes olhos maternos com que havemos de 

observar as pessoas; não com olhos críticos e de 

censura farisaica. Vale a pena perguntar: a descoberta 

de falhas no comportamento das outras pessoas dá-nos 

satisfação, porque talvez ajudem a valorizar, por 

contraste, o nosso comportamento. 

Tudo isto que Jesus e Maria vivem nas Bodas de 

Canaã são outras tantas formas de viver a caridade, 

imitando o nosso Deus no Seu Amor. 
 

 

 
 

 

 

 

O nosso amor a Deus 

— Enchemos as talhas de água 
 

  

«Sua Mãe disse aos serventes: “Fazei tudo o que 

Ele vos disser”. Havia ali seis talhas de pedra, 

destinadas à purificação dos judeus, levando cada uma 

de duas a três medidas. Disse-lhes Jesus: “Enchei 

essas talhas de água”.» 
 

Depois de muito pensar, foi a única solução que lhe 

ocorreu. Não era viável, à última hora, ir procurar vinho, 

nem o encontrariam facilmente. Maria vivia os 

problemas dos outros como os seus e procurava-lhes 

uma solução rápida e eficaz. 

Maria dialoga com Jesus, à procura de uma resposta 

para aquele grande e urgente problema. 

Encher as talhas de água 

 Deus não nos pede grandes façanhas para resolver 

os problemas, até porque sabe que somos incapazes de 

as realizar. Pede-nos apenas um pequeno gesto de boa 

vontade: encher as talhas de água. 

Mas como somos megalómanos, estamos sempre à 

espera de coisas grandiosas, espetaculares, para 

resolver os problemas. A cura da lepra e Naamã (2 Rs 

5, 1 e ss) é alcançada com sete mergulhos no rio 

Jordão; para encher o celeiro, o agricultor lança 

algumas sementes à terra... 
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O que o Senhor nos pede para transformar o mundo 

é apenas isto: encher as talhas de água. Transformá-la 

em vinho já não é da nossa competência. 

Para debelar a crise da família, Nossa Senhora 

pede-nos uma coisa tão simples como rezar o Terço. 

Deus fará tudo o mais. 

Fazer a vontade de Deus 

 Não tivera Nossa Senhora prevenido os serventes, 

e ter-se-iam rido da ordem de Jesus. As talhas estavam 

ali para que os convidados, antes de tomar parte no 

banquete, fizessem as purificações legais. A água já 

não fazia falta para isso, e os serventes seriam tentados 

a rirem-se da ordem de Jesus. Com prudência de Mãe, 

Maria previne-os, para que o milagre se realize. 

O nosso amor a Deus não se exprime em fazer 

coisas que julgamos boas, mas em fazer a vontade de 

Deus. Ele não nos pede coisas grandes e difíceis, 

porque sabe que somos incapazes de as fazer. Pede-      

-nos que façamos com perfeição e amor as pequenas 

coisas de cada dia. 
 

 

 
 

 

 

 

O nosso amor a Deus 

— Deus transformará o amor 

 
«Depois disse-lhes: “Tirai agora e levai ao chefe de 

mesa”. E eles levaram. Quando o chefe de mesa provou 

a água transformada em vinho, [...] chamou o noivo e 

disse-lhe: “[...] tu guardaste o vinho bom até agora”.» 
 

Há muitas lições belas contidas neste milagre. 

A transformação do amor 

 O amor humano limpo, que os noivos levam ao 

altar, para tomarem o seu compromisso de fidelidade 

perante Deus e a Igreja torna-se, pelo Sacramento do 

matrimónio, em amor, santo, divino, meio de santidade 

pessoal. 

As manifestações de amor entre casados, quando 

não estão contra a Lei de Deus, são verdadeiros passos 

no caminho da santidade. Aquela água que era o amor 

humano, foi transformada em vinho de santidade. 

Vinho símbolo do verdadeiro amor 

 O amor matrimonial é como o vinho: quando tem 

boa qualidade, melhora com o tempo. Para melhorar, o 

vinho precisa de estar bem-acondicionado, de outro 

modo transforma-se numa mistela intragável, ou num 

vinagre fortíssimo. 

O acondicionamento do amor conjugal obedece às 

regras que o Senhor lhe pôs: uno — sem mistura de 

outro amor — e indissolúvel. A fidelidade a um amor que 

se iniciou na juventude dará um amor de qualidade. 

Notamos isto mesmo nos casais de idade onde os 

sentidos já nada têm a dizer e que, a pesar disso, 

continua a crescer. 

Caná, Tiberíades e Cenáculo 

 A transformação da água em vinho e a multiplicação 

dos pães e dos peixes apontam para a noite de Quinta 

Feira Santa, no Cenáculo. 

Os dois primeiros milagres ajudam-nos a 

compreender a maravilha da instituição da Santíssima 

Eucaristia. 

Em Cana, Jesus transforma toda a água numa coisa 

nova: a água em vinho. Desapareceu a cor, o cheiro e o 

sabor de água, para aparecer o do vinho. Mas a 

quantidade permanece a mesma: «havia ali seis 

vasilhas de pedra preparadas para os ritos de 

purificação dos judeus, com capacidade de duas ou três 

medidas cada uma.» (Jo 2, 1-12). 

Quando Jesus multiplica os pães e os peixes nas 

margens do lago de Tiberíades, é o mesmo pão e o 

mesmo peixe que todos os cinco mil homens comem: o 

mesmo sabor, a mesma cor, o mesmo poder alimentício 

dos cinco pães e dois peixes utilizados para o milagre. 

No Cenáculo continuam as aparências do pão e do 

vinho — a cor, o cheiro, o sabor e o peso — mas ali não 

está a mesma substância do pão, mas o Corpo e 

Sangue do Senhor. 

Além disso, multiplica-se a quantidade: todos 

aqueles que comungam um pequeno bocado deste pão, 

recebem Cristo inteiro. 

Não é por acaso que, depois da multiplicação dos 

pães, Jesus promete a instituição da Santíssima 

Eucaristia. 

Maria presente em cada Missa. Muitos autores 

descobriram um paralelismo entre o milagre de Caná, 

no qual Nossa Senhora manifestou uma solicitude 

maternal por aqueles que estão ao seu lado, e o 

momento do Calvário, onde São João A acolhe como 

Mãe de todos os homens. Partindo desta realidade 

doutrinal, São Josemaria chamava-lhe frequentemente 

Mãe de Deus e nossa Mãe, e aconselhava a tratá-la 

como filhos. “Maria quer, certamente, que a 

invoquemos, que nos aproximemos d'Ela com 

confiança, que apelemos para a sua maternidade, 

pedindo-lhe que se manifeste como nossa Mãe. Mas é 

uma Mãe que não se faz rogar, que se adianta, 

inclusivamente, às nossas súplicas, pois conhece as 

necessidades e vem prontamente em nossa ajuda, 

demonstrando com obras que se lembra 

constantemente dos seus filhos.” (Sâo Josemaria, Cristo 

que passa, n. 141). 
 

 

 

A desordem  

começa o dia com a abundância,  

almoça com a pobreza,  

janta com a miséria  

e dorme com a morte.  
 

(Franklin) 
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Fala o Santo Padre 
 

«No milagre realizado em Caná, podemos entrever 

um ato de benevolência da parte de Jesus 

para com os esposos, um sinal  

da bênção de Deus sobre o matrimónio.» 

 

O Evangelho deste domingo apresenta o evento 

prodigioso que aconteceu em Caná, uma aldeia da 

Galileia, durante uma festa de núpcias na qual 

participam também Maria e Jesus, com os seus 

primeiros discípulos (cf. Jo 2, 1-11). A mãe faz notar ao 

Filho que o vinho acabou e Jesus, depois de lhe ter 

respondido que ainda não chegou a sua hora, aceita, 

contudo, a sua solicitação e dá aos esposos o vinho 

melhor de toda a festa. O evangelista frisa que «este foi 

o início dos sinais realizados por Jesus; ele manifestou 

a sua glória e os seus discípulos acreditaram nele» (v. 

11). 

Por conseguinte, os milagres são sinais 

extraordinários que acompanham a pregação da Boa 

Nova e têm a finalidade de suscitar ou reforçar a fé em 

Jesus. No milagre realizado em Caná, podemos 

entrever um ato de benevolência da parte de Jesus para 

com os esposos, um sinal da bênção de Deus sobre o 

matrimónio. Portanto, o amor entre o homem e a mulher 

é um bom caminho para viver o Evangelho, isto é, para 

se encaminhar com alegria pela via da santidade. 

Mas o milagre de Caná não diz respeito só aos 

esposos. Cada pessoa humana está chamada a 

encontrar o Senhor na sua vida. A fé cristã é um dom 

que recebemos com o Batismo e que nos permite 

encontrar Deus. A fé atravessa tempos de alegria e de 

sofrimento, de luz e de obscuridade, como em qualquer 

experiência de amor autêntico. A narração das bodas de 

Caná convida-nos a redescobrir que Jesus não se nos 

apresenta como um juiz pronto para condenar as 

nossas culpas, nem como um comandante que nos 

impõe que sigamos cegamente as suas ordens; 

manifesta-se como Salvador da humanidade, como 

irmão, como o nosso irmão maior, Filho do Pai: 

apresenta-se como Aquele que responde às 

expectativas e promessas de alegria que habitam o 

coração de cada um de nós. 

Então podemos questionar-nos: conheço deveras o 

Senhor assim? Sinto-o próximo de mim, da minha vida? 

Estou a responder-lhe em sintonia com aquele amor 

esponsal que Ele manifesta cada dia a todos, a cada ser 

humano? Trata-se de nos darmos conta de que Jesus 

nos procura e nos convida a dedicar-lhe espaço no 

íntimo do nosso coração. E neste caminho de fé com 

Ele não somos deixados sozinhos: recebemos o dom do 

Sangue de Cristo. As grandes ânforas de pedra que 

Jesus manda encher de água para a transformar em 

vinho (v. 7) são sinal da passagem da antiga para a 

nova aliança: no lugar da água usada para a purificação 

ritual, recebemos o Sangue de Jesus, derramado de 

modo sacramental na Eucaristia e de maneira cruenta 

na Paixão e na Cruz. Os Sacramentos, que brotam do 

Mistério pascal, infundem em nós a força sobrenatural e 

permite saborear a misericórdia infinita de Deus. 

A Virgem Maria, modelo de meditação das palavras 

e dos gestos do Senhor, nos ajude a redescobrir com fé 

a beleza e a riqueza da Eucaristia e dos demais 

Sacramentos, que tornam presente o amor fiel de Deus 

por nós. Assim poderemos apaixonar-nos cada vez mais 

do Senhor Jesus, nosso Esposo, e ir ao seu encontro 

com as lâmpadas acesas da nossa fé jubilosa, 

tornando-nos deste modo suas testemunhas no mundo. 
 

Papa Francisco, Ângelus,  

Praça São Pedro,  

Janeiro de 2016 
 

 

 
 

 

 

Agenda Santoral 
 
Dia 17 – S. Antão (Abade). 

Dia 20 – S. Fabião (Papa e Mártir). 

– S. Sebastião (Mártir). 

Dia 21 – S. Inês (Virgem e Mártir). 

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

– Santa Maria no Sábado. 
 

 

 
 

 

 

Sabias que… 
 

Caná, terra de juncos 
 

Povoação insignificante da Galileia, a 7 km. de 

Nazaré. Significa: lugar de juncos. Junto dela corria uma 

importante torrente, motivo pelo qual é citada três vezes 

no livro de Josué. 

No evangelho de São João assume importância por 

ter acontecido nela um dos primeiros sinais de Jesus: 

As bodas de Caná e a cura do servo do funcionário (Jo 

4, 46-54). Era a localidade do apóstolo Natanael 

(Bartolomeu). 

A expressão de Natanael, referindo-se a Jesus «de 

Nazaré pode vir alguma coisa boa?», indica a rivalidade 

entre ambas as povoações. 
 

 

 

Aprendi que… 
 

— O amor, e não o tempo, cura todas as feridas. 

— Ignorar os factos, não muda os factos. 

— Dinheiro, não compra classe. 

— Por vezes, tudo o que uma pessoa precisa é de 

uma mão para segurar e de um coração para 

compreender. 

— Devemos estar contentes por Deus não nos ter 

dado tudo aquilo que Lhe pedimos. 
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Descomplica (107) 
 

 

Transforma a tua vida 
 

11 verbos que descomplicam  
a tua vida: Recomeçar, Acreditar,  

Confiar, Esperar, Aceitar, Entregar, Desapegar, Persistir, 
AGRADECER, Avançar e Descomplicar. 

 
 

Nono verbo: “AGRADECER”. 

 

Guardo no peito a gratidão por todas as coisas e por 

todas as pessoas que deram errado. Por tudo e por 

todos os que saíram do meu caminho e que deixaram 

espaço, tempo e ar para que outras pessoas pudessem 

entrar, conquistar um lugar e ficar. 

Guardo no peito a gratidão a quem me disse que 

não, a quem me obrigou a dar passos atrás e a quem 

me fez recomeçar do zero: mais forte, melhor, maior. 

Guardo no peito a gratidão pelos dias em que remei 

contra a maré, pelos dias em que aprendi o valor real da 

palavra «resiliência», pelos dias que me fizeram gravar 

do lado de dentro o mantra que está sempre presente 

em mim: «Duas coisas me definem: a nossa paciência 

quando não temos nada, e a nossa atitude quando 

temos tudo. 
 

– A vida às vezes é estranha. Só 

encontramos o que queremos quando 

deixamos de procurar. 
(Sofia Castro Fernandes) 

 
 

 
 

 

 

Oração 
 

Pai-nosso de todas as pessoas. 

Que o teu nome seja respeitado. 
 

Que possamos conhecer o teu Reino e tudo o 

que de bom criaste no céu e na terra. 
 

Dá-nos hoje o melhor alimento: o pão alcançado 

com o nosso esforço. 
 

Que todas as pessoas tenham o necessário para 

viver. 
 

Ensina-nos a perdoar e a sentir-nos perdoados. 
 

Afasta de nós todo o mal e ajuda-nos a viver com 

sinceridade. 
 

Amém.  
 

 

 

 
 

 

 

Seis Adágios populares 
 

 

.  1  .  
 

Todos os dias galinha,  

enfastia a cozinha. 

 

.  2  .  
 

Galinha e peru,  
É tudo com arroz. 

 

.  3  .  
 

À falta de capão,  
cebola e pão. 

 

.  4  .  
 

Antes coelho magro no mato,  
que gordo no prato. 

 

.  5 .  
 

A perdiz,  
com o dedo no nariz. 

 

.  6  .  
 

A vaca bem cozida, 
 e mal assada. 

 
 

 
 

 

 

Aniversários de Leitores 
 

Esta semana está de Parabéns pelo seu aniversário 

natalício, apenas uma Leitora que é da paróquia de 

Eiriz. É ela:  

PARÓQUIA DE EIRIZ:  

– SALOMÉ NÓBREGA, no próximo Sábado, dia 22 de 

janeiro (Dia de São Vicente).  
 

O Jornal do Leitor deseja à Salomé um Feliz 

Aniversário.  

Parabéns, Salomé. 
 

 

 
Quem se senta no fundo de um poço  

para contemplar o céu,  

vê-lo-á sempre pequeno. 
  

(Ham Yu) 
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H u m o r 
 

PIADAS EM TEMPO DE COVID-19 
 

1 

– Toda a gente a ir comprar papel higiénico aos 

quilos! Mas, como sempre, estou dez passos à frente: já 

fui à loja de ferragens comprar 17 bifes… 

2 
– Senhor, você testou positivo ao coronavírus. 

– Impossível, senhora enfermeira! Eu tenho 700 

rolos de papel higiénico! 

3 
– Se compraste 144 rolos de papel higiénico em 

preparação para 14 dias de quarentena, provavelmente 

deverias ter ido ao médico muito tempo antes do 

coronavírus. 

4 
– Tens noção do quão isolado tens estado, quando 

uma pandemia mundial acontece e praticamente não 

tens que mudar nada no teu estilo de vida? 

5 
– No meu tempo, tossíamos para encobrir um pei… 

Hoje, damos um pei… para encobrir a tosse. 

6 

– Duas avós gabavam-se das suas queridas 

netinhas. 

Dizia uma delas à outra: 

– As minhas netas são tão zelosas no distancia-

mento social, que já não me ligam há meses! 
 

 

 
 

 

 

Escala de Leitores 
 

 

ESCALA DE LEITORES  

16-01-2022 

 II Domingo do Tempo Comum 

 

C A R V A L H O S A   
 

   LEITORES  .    
 

 
 

FUNÇÃO 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

AVISOS Paula Carvalho Filipa Moreira 

1.ª LEITURA Graça Coelho Glória Martins 

2.ª LEITURA Rita Mendes João Miguel 

ORAÇÃO UNIV. Paula Carvalho Filipa Moreira 
 

 

 

E I R I Z   
 

  LEITORES .  
 

 
 

FUNÇÃO 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

1.ª LEITURA Rafaela Mónica Gonçalves 

2.ª LEITURA Marta Pinheiro Assunção Matos 

ORAÇ. UNIV. Marlene Leal Paula Meireles 
 

 

 
 

 

 

Escala de M.E.C.s 
 

 

ESCALA DE M.E.C.s  

16-01-2022 

 II Domingo do Tempo Comum 

 

C A R V A L H O S A   
 

M. E. C.s 
 

 
 

FUNÇÃO 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 
 

LOCAL - 1 José Meireles Manuel Leão 

LOCAL - 2   Toni Moreira Glória Martins 

LOCAL - 3 Manuel Santos Filipe Freitas 

LOCAL - 4 Maria José Martinho Matos 

LOCAL - 5 Sr. Diácono Sr. Diácono 
 

 

 

E I R I Z   
 

  MEC’s .  
 

 

 

POSIÇÃO 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

1.º MEC Conceição Antero 

2.º MEC Maria José Assunção 

3.º MEC Rosa Armanda Paula 
 

 

 

 

jornal concluído em 2 de janeiro 
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