
DOMINGO
Domingo II do Tempo 
Comum 
Is 62, 1-5
1 Cor 12, 4-11
Jo 2, 1-11
SEGUNDA
Hebr 5, 1-10
Mc 2, 18-22 
TERÇA
Solenidade de S. Vicente, 
Padroeiro Principal do 
Patriarcado 
Hebr 6, 10-20
Mc 2, 23-28 
QUARTA
Hebr 7, 1-3. 15-17
Mc 3, 1-6 
QUINTA
S. Francisco de Sales, 
bispo e doutor da Igreja
Hebr 7, 25 – 8, 6
Mc 3, 7-12   
SEXTA
Festa da Conversão de 
S. Paulo, Apóstolo 
Act 22, 3-16 ou 
Act 9, 1-22
Mc 16, 15-18  
SÁBADO
S. Timóteo e S. Tito, 
bispos 
2 Tim 1, 1-8 ou Tit 1, 1-5
Mc 3, 20-21 ou Lc 10, 1-9 
(apropriado)  
PRÓXIMO DOMINGO
Domingo III do Tempo 
Comum 
Ne 8, 2-4a. 5-6. 8-10
1 Cor 12, 12-30 ou 
1 Cor 12, 12-14. 27
Lc 1, 1-4: 4, 14-21
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1079MISSA NA TVI  Tal como tinha sido anunciado, a 
TVI transmitiu em directo no Domingo passado, 
13 de Janeiro, às 11h00, a Missa Dominical na 
nossa Igreja Paroquial. 

A Paróquia agradece a todos quantos colabora-
ram na preparação, organização e montagem 
desta transmissão, contribuindo para o seu êxi-
to.

Já está  à venda no Secretariado, para quem es-
tiver interessado, cópias em DVD da transmis-
são televisiva, ao preço unitário de 5 euros, ver-
ba que reverte a favor da amortização da dívida.

Esta foi a quarta vez que a TVI escolheu a nossa 
Paróquia para efectuar a transmissão directa da 
sua Missa Dominical.

PEDITÓRIO PARA CONFERÊNCIA VICENTINA  
Como é habitual, neste fim-de-semana há pe-
ditório à saída das Missas a favor da Conferência 
Vicentina de São Francisco Xavier. 
Ajudem quem ajuda os que mais necessitam 
de ajuda na nossa Paróquia. 

Bem-hajam.

FESTA DA PALAVRA - As crianças do 4º ano do 
Catecismo têm na Missa de Domingo (12h00) 
a Festa da Palavra, durante a qual recebem a 
Bíblia.

DINHEIROS PARA A IGREJA
Quiosque - 77,81 €
Caixas - 45,94 €

SALMO RESPONSORIAL 
Salmo 95 (96), 1-3.7-8a.9-10a.c
REFRÃO: 
Anunciai em todos os povos 
as maravilhas do Senhor.

PA R Ó Q U I A

Há momentos em que tem de ser. 
Não há mais tempo a perder e, por muito que se diga 

“ainda não chegou a minha hora”, a verdade é que Deus 
coloca no nosso caminho a pessoa certa que nos diz 

“não têm vinho”, ou seja, “precisam de ti”. 
Perante tamanho apelo, há que agir e, nessa acção, 

voltamos a receber a confiança da pessoa certa: 
“fazei tudo o que Ele vos disser”.

Transformar água em vinho? É tão simples quanto isto: 
“fazei tudo o que Ele vos disser”. 

Difícil, mas verdadeiramente transformador. .  

Mário Linhares, SNPC

As Bodas de Caná, Gerard David

EVANGELHO deste domingo: 
Jo 2, 1-11
Naquele tempo, realizou-se um casamen-
to em Caná da Galileia e estava lá a Mãe 
de Jesus. Jesus e os seus discípulos foram 
também convidados para o casamento. 
A certa altura faltou o vinho. Então a Mãe 
de Jesus disse-Lhe: «Não têm vinho». 
Jesus respondeu-Lhe: «Mulher, que temos 
nós com isso? Ainda não chegou a minha 
hora». 
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». Eles enche-
ram-nas até acima. 
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, – ele não sabia 
de onde viera, pois só os serventes, que 
tinham tirado a água, sabiam – chamou o 
noivo e disse-lhe: «Toda a gente serve pri-
meiro o vinho bom e, depois de os convi-
dados terem bebido bem, serve o inferior. 
Mas tu guardaste o vinho bom até agora». 
Foi assim que, em Caná da Galileia, Jesus 
deu início aos seus milagres. 
Manifestou a sua glória e os discípulos 
acreditaram n’Ele.



Duccio de Buoninsegna, Bodas de Caná

ÚLTIMAS PALAVRAS DE MARIA NO 
EVANGELHO 
SÃO AS PRIMEIRAS DE CADA CRISTÃO
Papa Francisco, Junho 2016

AS NECESSIDADES 
DOS NOSSOS IRMÃOS
Escrivá de Balaguer, É Cristo que passa

QUANDO POUCO É MUITO E O INÚTIL SE TORNA ESSENCIAL
Ermes Ronchi, In Tu és Beleza, ed. Paulinas

As palavras que Maria dirige aos servos co-
roam o quadro esponsal de Caná: «Fazei o 
que Ele vos disser». 
É curioso: são as suas últimas palavras narra-
das pelos Evangelhos. São a herança que nos 
entregou a todos.
Também hoje Nossa Senhora nos diz: «Fazei o 
que Ele vos disser». Trata-se de uma expressão 
que evoca a fórmula de fé utilizada pelo povo 
de Israel no Sinai em resposta às promessas 
da aliança: «Faremos tudo o que o Senhor dis-
ser!». E com efeito, em Caná, os servos obede-
ceram. «Jesus ordena-lhes: Enchei as ânforas 
de água. Eles encheram-nas até cima. Tirai 
agora, disse-lhes Jesus, e levai ao chefe dos 
serventes. E levaram». 
Nestas núpcias, foi deveras estabelecida uma 
Nova Aliança e aos servos do Senhor, isto é a 
toda a Igreja, foi confiada a nova missão: «Fa-
zei o que Ele vos disser!». 
Servir o Senhor significa ouvir e praticar a sua 
Palavra. Foi a recomendação simples mas es-
sencial da Mãe de Jesus e é o programa de 
vida do cristão. 
Para cada um de nós, beber da ânfora equiva-
le a confiar-nos à Palavra de Deus para sentir 
a sua eficácia na vida. Então, juntamente com 
o chefe dos serventes que experimentou a 
água que se transformou em vinho, que tam-
bém nós possamos exclamar: «Guardaste o 
vinho melhor até agora». Sim, o Senhor conti-
nua a reservar aquele vinho bom para a nossa 
salvação, assim como continua a brotar do 
lado trespassado do Senhor.

O milagre do vinho em Cana, na sua rica sim-
bologia, revela um Deus atento ao gratuito, 
que alinha com o vinho, com algo que não 
é vital como o pão, não necessário excepto à 
festa e à qualidade da vida.
Este Deus não é o vértice explicativo do cos-
mo, a resposta a todas as nossas perguntas, 
mas é a profundidade que revela à sua volta 
outras profundidades, incremento da vida, 
crescimento de humano, estímulo para a 
criatividade, amor para a dádiva gratuita que 

Não é possível mantermos uma relação filial 
com Maria e pensarmos apenas em nós mes-
mos, nos nossos problemas. Não podemos 
permanecer em relação intima com a Vir-
gem e ter problemas pessoais carregados de 
egoísmo. Maria leva a Jesus, e Jesus é primo-
génito entre muitos irmãos. Conhecer Jesus é, 
portanto, compreender que não podemos ter 
outro sentido para a nossa vida a não ser o 
da entrega ao serviço do próximo. Um cristão 
não pode deter-se apenas nos seus proble-
mas pessoais, mas deve viver de olhos postos 
na Igreja Universal, pensando na salvação de 
todas as almas. 
Os problemas dos outros devem ser proble-
mas nossos. A fraternidade cristã deve estar 
tão arraigada no fundo da alma, que nenhu-
ma pessoa nos seja indiferente. 
Maria, Mãe de Jesus - a quem Ela criou, edu-
cou e acompanhou durante a sua vida terre-
na, e com quem está agora nos céus -, ajudar-
-nos-á a reconhecer Jesus que passa ao nosso 
lado, que Se nos torna presente nas necessi-
dades dos nossos irmãos, os homens.

engendra alegria. Sem dúvida, Deus é igual-
mente resposta, legislador, vértice da pirâmi-
de da existência. Tudo isto é importante, mas 
esquecemos que Deus é também gratuito - 
como o perfume de Betânia, como o vinho de 
Caná -, sob o signo da festa, do banquete, da 
amizade, do inútil e amado perfume, e que as 
coisas gratuitas - como o amor, a amizade, a 
beleza - são também as mais necessárias para 
bem viver.


