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O Que Há De Novo?

Poucas festas são mais agradáveis do que uma festa de casamento. Enquanto a elegância das flores e a
extravagância das comidas e bebidas cativam nossos sentidos, a verdadeira emoção é o amor e a promessa de
novidade. Novos relacionamentos são forjados, uma nova família é criada e há a possibilidade de uma nova
vida. Não é à toa que o relacionamento entre Deus e o povo é frequentemente descrito nas imagens do
casamento, como vemos na primeira leitura de hoje.
Esta passagem do Antigo Testamento é pós-exílica. A alienação de Deus acabou; o povo e Deus estão agora
reconciliados. Grande parte da linguagem sugere relacionamento: não mais abandonado ou desolado, mas agora
um deleite e desposado (veja Isaías 62:4). Apesar de ter sido traída, a misericórdia de Deus transformou a nação
de volta ao seu estado virginal: “Como um jovem se casa com uma virgem, o seu Construtor se casará com
você” (62:5). Esta novidade é algo para comemorar.
O personagem messiânico da história de Caná é reconhecido há muito tempo. Toda a novidade que mencionei
anteriormente está lá, mas a novidade agora pertence a toda a comunidade de crentes e não simplesmente ao
casal, que não tem ideia do que está acontecendo. Um detalhe importante dessa história é a natureza do vinho.
O que era originalmente água para limpeza cerimonial foi transformado em vinho, cuja qualidade era notável.
Essa imagem nos diz que há um banquete messiânico à nossa espera, que celebra nossa união íntima com Deus.
A alegria que experimentamos então será inebriante.
—Sr. Dianne Bergant, CSA

MISSA
DOMINGO II DO TEMPO COMUM
ANTÍFONA DE ENTRADA Salmo 65, 4
Toda a terra Vos adore, Senhor, e entoe hinos ao vosso nome, ó Altíssimo.
ORAÇÃO COLECTA
Deus eterno e omnipotente, que governais o céu e a terra, escutai misericordiosamente as súplicas do
vosso povo e concedei a paz aos nossos dias. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus
convosco na unidade do Espírito Santo.
LEITURA I Is. 62, 1-5
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.
Palavra do Senhor.
SALMO RESPONSORIAL Salmo 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
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.
Palavra do Senhor.

ALELUIA cf. 2 Tes 2, 14
Refrão: 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 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. Disselhes 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.
Palavra da salvação.
ORAÇÃO SOBRE AS OBLATAS
Concedei-nos, Senhor, a graça de participar dignamente nestes mistérios, pois todas as vezes que
celebramos o memorial deste sacrifício realiza-se a obra da nossa redenção. Por Nosso Senhor Jesus
Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
Infundi em nós, Senhor, o espírito da vossa caridade, para que vivam unidos num só coração e numa só
alma aqueles que saciastes com o mesmo pão do Céu. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

O CANTINHO DO BISPO

Caros Companheiros Católicos,
Existem atualmente 183 países que mantêm relações diplomáticas com a Santa Sé, bem como a União Europeia e a
Ordem Soberana Militar de Malta. Existem 87 chancelarias de embaixadas sediadas em Roma, incluindo as da União
Europeia e da Soberana Ordem Militar de Malta. Os escritórios da Liga dos Estados Árabes, da Organização
Internacional para as Migrações e do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados também estão
sediados em Roma.
Em seu discurso de “estado do mundo” aos diplomatas, os membros do Corpo Diplomático acreditado junto à Santa
Sé, reuniram-se no Vaticano para sua audiência anual no domingo passado. O Papa Francisco destacou questões
críticas de preocupação humana e geopolítica em todo o mundo e enfatizou repetidamente que somos uma família
humana, habitando uma casa comum. Para podermos enfrentar os problemas urgentes do nosso tempo, precisamos
recuperar o sentido da unidade profunda de toda a realidade.
O Papa destacou a pandemia em curso e seus efeitos diretos e colaterais na humanidade, dizendo: “A crise da saúde
ainda exige um esforço significativo por parte de todos”. Ele lamentou como a luta contra o vírus foi prejudicada em
muitos casos por fortes divisões ideológicas que "cortaram o vínculo da razão humana com a realidade objetiva das
coisas". Francisco também disse que "é necessário um compromisso abrangente por parte da comunidade
internacional para que toda a população mundial possa ter acesso igual a cuidados médicos e vacinas essenciais".
O Papa expressou preocupação pelo facto de que muitas vezes resoluções, declarações e decisões importantes são
feitas sem um verdadeiro processo de negociação em que todos os países têm voz. Ele disse: “Isso levou a um
desequilíbrio que gerou descontentamento com as agências internacionais e enfraqueceu o sistema multilateral como
um todo, fazendo com que ele se tornasse cada vez menos eficaz no enfrentamento dos desafios globais. Uma vez que
os valores fundamentais da humanidade são adotados por meio do diálogo e do consenso, percebemos que eles estão
acima do consenso: aqui desejo mencionar em particular o direito à vida, desde a conceção até seu fim natural, e o
direito à liberdade religiosa”.
O Papa Francisco concluiu: “É necessária uma maior cooperação entre todos os atores nos níveis local, nacional,
regional e global”. Ele expressou sua esperança de que os próximos anos sejam um tempo de oportunidade de
consolidar os laços fraternos de nossa única família humana na consciência de que ninguém se salva sozinho.
Bom fim de semana e uma semana produtiva!

Bispo Wes

Intenções de Missa: Catedral de Santa Teresa: 16 de Janeiro, 2022
• Deolinda Meireles
● Antonio Mansinho

Lista de Serviço na Catedral de Santa Teresa – 23 de Janeiro, 2022
Ministros da Comunhão: Lúcia Piedade
Antonio Chibante
Leitores:
Lúcia Botelho
Sandra Bolarinho
Coletores:
Jose Marques
Jose Vieira

Natividade Correia

Lurdes Faria

Osvaldo Frias

José Cunha

Velas votivas em louvor do Senhor Santo Cristo. (Para marcação de velas votivas, contactar 292-3850)
2/01/22
09/01/22
16/01/22
23/01/22
30/01/22

Edmundo Faria e Família*
Gilberto Oliveira e Família*
José Oliveira e Família*
Manuel Medeiros e Família*

Rosalina Pacheco e Família*
Paulo Jorge Moniz e Família*
José Marques e Família*
Ana Medeiros e Família*

Antero Bento e Família*
José Benevides e Família*
António Chibante e Família*
Fátima Pacheco e Família*

Lúcia Piedade e Família*
Margarida Rodrigues e Família*
Francisco Pontes e Família*
Luis Barroso e Família*

