
ESCOLA DE ORAÇÃO 
 

Será no próximo fim-de-semana, na nossa casa em 

Fátima, Domus Carmeli. Vai-se dar início ao 

segundo módulo. Se está interessado(a), informe-

se para ver a possibilidade que tem de se inscrever.  

 

JORNADAS MUNDIAIS DA JUVENTUDE 
 

Vão começar na terça-feira, dia 22, decorrendo 

pela primeira vez num país da América Central, o 

Panamá, por decisão do Papa Francisco que 

acompanha os jovens entre 24 e 27 de janeiro. 

Segundo dados divulgados pelo Departamento 

Nacional da Pastoral Juvenil, vão participar 318 

portugueses de 12 dioceses e quatro movimentos, 

incluindo seis bispos e 30 voluntários, que vão ter 

oportunidade de estar nalguns momentos juntos, 

tal como nas catequeses da manhã. 

A organização da 34.ª Jornada Mundial da 

Juventude espera 200 mil jovens de 155 países, 

incluindo mil jovens indígenas dos cinco 

continentes (Agência Ecclesia). 

 

OITAVÁRIO DE ORAÇÃO 

PELA UNIDADE DOS CRISTÃOS 
 

Iniciou na sexta-feira, dia 18, e vai até ao dia 25 de 

Janeiro, sob o tema Procurarás a justiça e nada 

mais que a justiça. O Porto acolhe este ano a 

celebração nacional, que terá lugar no dia 25 de 

Janeiro, na Igreja Ortodoxa Russa (Rua Alexandre 

Herculano, 123, Porto). 

 

 

O PRÓPRIO CRISTO 
QUER VIVÊ-LO CONTIGO 

 

«Dado que não se pode conceber Cristo sem o 

Reino que Ele veio trazer, também a tua missão é 

inseparável da construção do Reino: “procurai 

primeiro o Reino de Deus e a sua justiça” (Mt 6,33). 

A tua identificação com Cristo e os seus desígnios 

requer o compromisso de construíres, com Ele, 

este Reino de amor, justiça e paz para todos. O 

próprio Cristo quer vivê-lo contigo em todos os 

esforços ou renúncias que isso implique e também 

nas alegrias e na fecundidade que te proporcione. 

Por isso, não te santificarás sem te entregares de 

corpo e alma, dando o melhor de ti neste 

compromisso» (Gaudete et Exsultate, nº 25). 
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“Não têm vinho” 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Iniciamos o Tempo Comum, perscrutando Jesus, 

através de um sinal revelador da sua missão. E 

Maria é a provocadora do sinal. A visão da ligação 

esponsal de Deus com a humanidade, tão amada 

pela Bíblia, ganha em Jesus um sentido novo, de 

plenitude. Jesus vem manifestar com vigor a 

sedução de um Deus amante e atento às suas 

criaturas, um Deus que cuida, que não abandona, 

que se compraz na sua criatura, que se comove 

visceralmente com ela e desce. Jesus é o noivo do 

vinho novo, do vinho melhor, a casta perfeita do 

amor, esmagada no lagar da Cruz, aquele leito 

nupcial do amor de Deus. Jesus é o mais sapiente 

enólogo, que produz o único néctar capaz do 

brinde da ressurreição, o brinde da verdadeira 

vida.  

http://www.porto.carmelitas.pt/
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LEITURA I             Is 62,1-5 
 

«A esposa é a alegria do marido» 
 

Leitura do Livro de Isaías  
 

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. Receberás um nome novo, que a boca do 

Senhor designará. Serás coroa esplendorosa nas 

mãos do Senhor, diadema real nas mãos do teu 

Deus. Não 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. 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.  
 

SALMO RESPONSORIAL           Sl 95 (96) 
 

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. 

 

LEITURA II               1 Cor 12, 4-11 
 

«Um só e o mesmo Espírito, 

distribuindo a cada um conforme Lhe agrada» 
 

Leitura da primeira Epístola do apóstolo S. Paulo aos 

Coríntios  
 

Irmãos: Há diversidade de dons espirituais, mas o 

Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, 

mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de 

operações, mas é o mesmo Deus que realiza tudo 

em todos. Em cada um se manifestam os dons do 

Espírito para o bem comum. A um o Espírito dá a 

mensagem da sabedoria, a outro a mensagem da 

ciência, segundo o mesmo Espírito. É um só e o 

mesmo Espírito que dá a um o dom da fé, a outro 

o poder de curar; a 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. 

Mas é um só e o mesmo Espírito que faz tudo isto, 

distribuindo os dons a cada um conforme Lhe 

agrada.  

 

EVANGELHO           Jo 2, 1-11 
 

«O primeiro milagre de Jesus» 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo 

São João  
 

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.  


