
DOMINGO
Domingo II do Tempo Comum. Is 62, 1-5; 1 
Cor 12, 4-11;  Jo 2, 1-11
SEGUNDA-FEIRA
S. Antão, abade. Sam 15, 16-23; Mc 2, 18-2
TERÇA-FEIRA
1 Sam 16, 1-13; Mc 2, 23-28
QUARTA-FEIRA
1 Sam 17, 32-33. 37. 40-51; Mc 3, 1-6
QUINTA-FEIRA
S. Fabião, papa e mártir, S. Sebastião, 
mártir. 1 Sam 18, 6-9: 19, 1-7; Mc 3, 7-12
SEXTA-FEIRA
S. Inês, virgem e mártir. 1 Sam 24, 3-21; Mc 
3, 13-19
SÁBADO
Solenidade de S. Vicente, Padroeiro 
principal do Patriarcado de Lisboa
2 Sam 1, 1-4. 11-12. 19. 23-27; Mc 3, 20-21
PRÓXIMO DOMINGO 
Domingo III do Tempo Comum
Domingo da Palavra de Deus
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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Viver na alegria. Queridos amigos, se 
caminhamos na esperança, deixando-nos 
surpreender pelo vinho novo que Jesus nos 
oferece, há alegria no nosso coração e não 
podemos deixar de ser testemunhas dessa 
alegria. O cristão é alegre, nunca está triste. 
Deus nos acompanha. Temos uma Mãe que 
sempre intercede pela vida dos seus filhos, 
por nós. 
Jesus mostrou que a face de Deus é a de 
um Pai que nos ama. O cristão não pode ser 
pessimista! Se estivermos verdadeiramente 
enamorados de Cristo e sentirmos o quanto 
Ele nos ama, o nosso coração se “incendiará” 
de tal alegria que contagiará quem estiver 
ao nosso lado.” PAPA FRANCISCO, 2013

EVANGELHO DESTE DOMINGO
Jo 2, 1-11

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. 
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 encheram-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
primeiro o vinho bom e, depois de os
convidados 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.

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

QUE RUMO DEVE TOMAR A IGREJA 
 NO TERCEIRO MILÉNIO? 
Participe na terceira e última sessão da fase 
diocesana do Sínodo 2021-2023 na nossa Paróquia. 
Será no dia 19 de Janeiro, entre as 21h00 e as 22h00, 
na Igreja Paroquial.
Inscreva-se para participação presencial ou à 
distância. Os formulários estão disponíveis no site 
da Paróquia.
VICENTINAS  No próximo fim-de-semana, de 15-
16 de Janeiro, realiza-se o habitual peditório para 
a Conferência de S. Vicente de Paulo, no final das 
Missas. Ajudem as Vicentinas a ajudar quem mais 
precisa de ajuda na nossa Paróquia. Bem-hajam.

Andrea Boscoli, Bodas de Caná

TEMPO COMUM Neste Domingo entramos no 
que se designa liturgicamente por Tempo Comum, 
por  decorrer fora dos dois pontos centrais: Advento-
Natal e Quaresma-Páscoa.

O Tempo Comum é considerado um tempo de 
vigilância, de espera, de esperança, pelo que a 
cor litúrgica é o verde, patente nos paramentos 
envergados pelo sacerdote na celebração da Missa.
Sendo um período longo, de 33 ou 34 semanas, o 
Tempo Comum é subdividido em duas partes: 

A primeira parte começa no dia seguinte à festa 
do Baptismo de Jesus (neste ano de 2022 a 10 de 
Janeiro) e vai até 01 de Março, a terça-feira antes 
da Quarta-feira de Cinzas, quando tem início a 
Quaresma.

A segunda parte do Tempo Comum recomeça na 
segunda-feira depois de Pentecostes (06 de Junho 
deste ano) e estende-se até 26 de Novembro, o 
sábado que antecede o primeiro domingo do 
Advento, quando tem início um novo Ano Litúrgico, 
o Ano A.



FAZEI O QUE ELE VOS DISSER
Papa Francisco,  2016

OS NOSSOS CORAÇÕES SÃO ÂNFORAS A ENCHER
Ermes Ronchi, in Avvenire

No contexto da Aliança compreende-se também 
a observação de Nossa Senhora: “Não têm vinho”. 
Como é possível celebrar as bodas e fazer festa se 
falta aquilo que os profetas indicavam como um 
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 de bodas onde falta o vinho faz envergonhar 
os novos esposos – imaginai vós acabar a festa das 
bodas bebendo chá! O vinho é necessário à festa.
Transformando em vinho a água das vasilhas uti-
lizadas “para a purificação ritual dos judeus”, Jesus 
realiza um sinal eloquente: transforma a Lei de 
Moisés em Evangelho, portador de alegria. Como 
diz noutro passo o mesmo João: “A Lei foi dada por 
meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por 
meio de Jesus Cristo”.
As palavras que Maria dirige aos servos coroam 
o quadro esponsal de Caná: “Fazei o que Ele vos
disser”. É curioso, são as suas últimas palavras re-
portadas pelos Evangelhos, são a sua herança que 
entrega a todos nós. Esta é a herança que nos
deixou, e é belo! Trata-se de uma expressão que
evoca a fórmula de fé utilizada pelo povo de Israel
no [deserto do] Sinai, em resposta às promessas
da aliança: “O que o Senhor disse, nós o faremos!”. E 
com efeito, em Caná os servos obedecem. “Disse-
-lhes Jesus: ‘Enchei as vasilhas de água.’ Eles enche-
ram-nas até cima. Então ordenou-lhes: ‘Tirai agora
e levai ao chefe de mesa’”.

Bartolomé Esteban Murillo, Bodas de Canã

Paulo Veronese, Bodas de Canã

Há festa grande, numa casa de Caná da Galileia: as 
portas estão abertas, como é costume, o átrio está 
cheio de gente, os convidados parece nunca se-
rem suficientes para a vontade do jovem casal de 
partilhar a festa, naquela noite de tochas acesas, de 
canções e de danças.
Ao longo da festa das bodas, que no Antigo Testa-
mento duravam em média sete dias, há um acolhi-
mento cordial até mesmo para a caravana colorida 
que se pôs a seguir Jesus, subindo desde as aldeias 
do lago.
O Evangelho de Caná (João 2, 1-11) colhe Jesus 
nas tramas festivas de um banquete nupcial, no 
meio das pessoas, enquanto canta, ri, dança, come 
e bebe, longe dos nossos falsos ascetismos.
Não no deserto, não no Sinai, não no monte Sião, 
Deus fez-Se encontrar à mesa. A bela notícia é que 
Deus Se alia à alegria das suas criaturas, com o vi-
tal e simples prazer de existir e amar: Cana é o seu 
acto de fé no amor humano.
Com efeito, Ele acredita no amor, abençoa-o, sus-
tém-no. Acredita ao ponto de fazer dele a pedra 
angular, o lugar originário e privilegiado da sua 
evangelização. Jesus começa a narrar a fé como 
se narraria uma história de amor, uma história que 
tem sempre fome de eternidade e de absoluto. O 
coração, segundo um antigo dito, é a porta dos 
deuses. 
Também Maria participa na festa, conversa, come, 
ri, aprecia o vinho, dança, mas ao mesmo tempo 
observa o que acontece à sua volta. O seu olhar 

atento e discreto permite-lhe ver aquilo que nin-
guém vê, isto é, que acabou o vinho, ponto de re-
viravolta da narrativa.
Não é o pão que faltou, não é o necessário à vida, 
mas o vinho, que não é indispensável, um extra 
inútil para tudo, excepto à festa ou à qualidade 
da vida. O vinho é, em toda a Bíblia, o símbolo do 
amor feliz entre homem e mulher, entre homem e 
Deus. Feliz e sempre ameaçado.
Não têm mais vinho, experiência que todos fize-
mos, quando mil dúvidas nos assaltam e os amo-
res são sem alegria, as casas sem festa, a fé sem 
entusiasmo. 
Maria indica o caminho: o que quer que Ele vos 
diga, fazei-a. Fazei o que diz, fazei o seu Evangelho, 
tornai-o gesto e corpo, carne e sangue. E então 
encher-se-ão as ânforas vazias do coração. E a vida 
transformar-se-á, de vazia a plena, de extinguida a 
feliz.
Mais Evangelho é igual a mais vida. Mais Deus 
equivale a mais eu. O Deus em que acredito é o 
Deus das bodas de Caná, o Deus da festa, do reju-
bilante amor dançante; um Deus feliz que está do 
lado do vinho melhor, do perfume de nardo pre-
cioso, que está do lado da alegria, que socorre os 
pobres de pão e os pobres de amor.
Um Deus feliz, que assume o cuidado pelo humil-
de e poderoso prazer de viver. Também o acreditar 
em Deus é uma festa, também o encontro com 
Deus gera vida, traz florescimento de coragem, 
Primavera repetida.

Nestas bodas é realmente estipulada uma Nova 
Aliança e aos servidores do Senhor, isto é, a toda 
a Igreja, é confiada a nova missão: “Fazei o que 
Ele vos disser”. Servir o Senhor significa escutar e 
colocar em prática a sua Palavra. É a recomenda-
ção simples mas essencial da Mãe de Jesus e é 
o programa de vida do cristão. Para cada um de
nós, tirar da vasilha equivale a confiar-se à Palavra
de Deus para experimentar a sua eficácia na vida.
Então, juntamente como chefe de mesa que pro-
vou a água tornada vinho, também nós podemos
exclamar: “Tu guardaste o melhor vinho até agora”.
Sim, o Senhor continua a reservar aquele vinho
bom para a nossa salvação, assim como continua a 
brotar do lado ferido do Senhor.
A conclusão da narrativa soa como uma sentença:
“Assim, em Caná da Galileia, Jesus realizou o pri-
meiro dos seus sinais miraculosos, com o qual ma-
nifestou a sua glória, e os discípulos creram nele”.
As bodas de Caná são muito mais do que a simples 
narrativa do primeiro milagre de Jesus. Como um
cofre, Ele guarda o segredo da sua pessoa e o ob-
jectivo da sua vinda: o Esposo esperado dá início
às bodas que se cumprem no Mistério pascal.
Nestas bodas Jesus liga a si os seus discípulos com 
uma nova e definitiva Aliança. Em Caná os discí-
pulos de Jesus tornam-se a sua família e nasce a
fé da Igreja.
Àquelas bodas todos nós somos convidados, para
que o vinho novo não volte a faltar.»


