
LEITURA I ( Is. 62, 1-5 )
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 fa-
cho 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 Cons-
trutor te desposará; e como a esposa é a alegria do marido, 

tu serás a alegria do teu Deus.
SALMO RESPONSORIAL: 
Anunciai em todos os povos as maravilhas do Senhor. 
LEITURA II  ( 1 Cor 12, 4-11 ) 
Irmãos: Há diversidade de dons espirituais, mas o Espírito é o 
mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mes-
mo. 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 mensa-
gem 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 dis-
cernimento dos espíritos, a outro o de falar diversas línguas, a 
outro o dom de as interpretar. Mas é um só e o mesmo Espíri-
to que faz tudo isto, distribuindo os dons a cada um conforme 
Lhe agrada.
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EVANGELHO ( Jo 2, 1-11 ) 
Naquele tempo, realizou-se um casamento em Caná da Gali-
leia 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, des-
tinadas 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, sa-
biam – chamou o noivo e disse-lhe: «Toda a gente serve primei-
ro 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 mila-
gres. Manifestou a sua glória e os discípulos acreditaram n’Ele.

SEMANA DE ORAÇÃO PELA UNIDADE DOS CRISTÃOS - começa 
dia 18, terça-feira, o oitavário de oração pela unidade dos cristãos.
As reflexões deste ano, coordenadas pelo Conselho de Igrejas do 
Oriente Médio, exploram como Cristãos e Cristãs são conclamados a 
ser um sinal de Deus para o mundo, trazendo unidade. Provenientes 
de diferentes culturas, raças e línguas, Cristãos e Cristãs comparti-
lham uma busca comum por Cristo e um desejo comum de adorá-lo.  
Uma das reflexões nota que, neste mundo frágil e incerto, procu-
ramos uma luz, um raio de esperança ao longe. “No meio do mal, 
ansiamos pelo bem”, diz a reflexão. “Procuramos o bem dentro de 
nós, mas tantas vezes somos oprimidos pela nossa fraqueza que a 
esperança nos falta. Nossa confiança está no Deus que adoramos.”
A Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos é uma observância 
ecuménica Cristã internacional realizada anualmente próximo ao pe-
ríodo de Pentecostes no Hemisfério Sul e entre 18 e 25 de janeiro no 
Hemisfério Norte. Este ano o encontro de oração ecuménica, num 
templo católico, será na Igreja de S. João Baptista com a presença 
do Sr. Bispo e de vários padres católicos e pastores evangélicos. 
Será no dia 21 de Janeiro, às 21h30, e  terá também transmissão 
online pelo YouTube e outras redes sociais.
PERCURSO BÍBLICO SÃO LUCAS - a quarta sessão é já na próxima 
quarta-feira, dia 19 de janeiro, às 21h30, no Salão de SJosé.
RELANÇAMENTO DA CATEQUESE DE ADULTOS - os encontros se-
rão às quintas feiras, online, enquanto durar a pandemia, e depois 
presenciais e online, alternadamente. As inscrições podem ser feitas 
online (link na LinkTree) ou nas respectivas secretarias.
FESTA DA PALAVRA - no próximo Domingo, para as crianças do 4º 
ano da catequese: SJBaptista, às 11h00; SJosé, às 15h00. 
SJBAPTISTA - LEILÃO DOS PRESÉPIOS - o leilão, que decorreu no 
passado Domingo no final da missa, rendeu 415€ à conta da constru-
ção. #JuntosConseguimos #VamosConstruir
SJOSÉ - CONFERÊNCIAS VICENTINAS & CAJPII - o próximo peditó-
rio será no próximo fim de semana, dias 22 e 23. Uma vez mais ape-
lamos e agradecemos a generosidade de todos os que se preocupam 
com os nossos irmãos mais necessitados. Que Deus vos abençoe!

REFLEXÃO SOBRE O EVANGELHO
Para S. João, este primeiro «sinal», como lhe chama, das bodas 

de Caná é muito importante: encerra só por si o grande mistério do 
projeto de Deus sobre a humanidade, mistério de Criação, mistério 
de Aliança, mistério de Núpcias. Aquilo a que se chama o Prólogo, 
quer dizer a abertura do seu evangelho, o início, já era uma grande 
meditação sobre este mistério. O texto das bodas de Caná é exata-
mente a mesma meditação, mas agora em forma de narrativa, isto é, 
contando um acontecimento. Com estes dois textos, no início do seu 
evangelho, pretende introduzir-nos na compreensão de tudo o que 
ele nos vai dizer durante todo o seu evangelho. É como a «abertura» 
de uma ópera em que a orquestra toca todos os andamentos e as 
partes da ópera que depois se vão desenvolver. 

Os padres da Igreja (teólogos dos primeiros 6 séculos) sempre vi-
ram no sinal das bodas de Caná a realização da promessa de Deus: 
A festa das núpcias com a humanidade começa aqui. É por isso que 
a palavra «Hora» em S. João é tão importante: Trata-se da hora em 
que o projeto de Deus foi definitivamente realizado em Jesus Cristo. 
Por isso Jesus diz a Maria, sua Mãe: «Mulher que temos nós com 
isso? Ainda não chegou a minha hora». Mas na altura em que vai ser 
preso, no Jardim das Oliveiras, vai afirmar solenemente. «Chegou a 
Hora em que o Filho do homem vai ser entregue.» Aqui, nas bodas 
de Caná, começa a realizar-se esse projeto de Deus que vai realizar-
-se definitivamente na Hora da sua entrega na cruz.  E por isso dirá 
antes de expirar: «Tudo está consumado». A obra do pai, o seu plano 
de salvação, foi plenamente realizado. 



Retomando a formação sobre os 5 pilares essenciais 
da formação dos discípulos-missionários

Recomeçamos a formação que deixámos antes do início do 
Advento:  começámos a falar dos 5 essenciais, o chão em que 
está construído o nosso plano pastoral que convido a ler des-
carregando-o do site da paróquia, bem como a visão de cada 
paróquia da UP.

Esses 5 pilares essenciais da formação dos discípulos rumo à 
santidade são: a oração e sacramentos, a comunidade, a for-
mação, o serviço e a evangelização. Eles são como o ADN da 
primeira comunidade cristã, e é o mesmo ADN que hoje cons-
trói comunidades saudáveis e dinâmicas.

Reparemos pelo es-
quema seguinte como 
se foram formando e 
crescendo as primeiras 
comunidades cristãs.

Em primeiro lugar, 
há o Pentecostes e to-
dos foram cheios do Es-
pírito Santo e entraram 
no louvor de Deus e na 
oração. O dom do Espíri-
to, recebido no Pentecos-
tes, permite aos Apóstolos 
e aos que os escutam ter um 
encontro pessoal com Jesus Cris-
to. Sem este encontro, nada acon-
tece. 

Depois, este encontro vivo com Cristo 
transforma as relações interpessoais e daí nasce a fra-
ternidade, a Igreja.

A vida fraterna, vivida na fé, constitui o contexto favorável 
para receber o ensino dos Apóstolos ( At 2,42) - a formação.

O ensino dos Apóstolos, neste contexto de fé e de vida fra-
terna, suscita o desejo de servir a comunidade (At 2, 44 e 
6,1-5) - partilha de bens, serviço das mesas e instituição dos 
diáconos.

A comunidade torna-se evangelizadora, anuncia uma boa 
nova que vive e não pode guardar para si própria.

Assim, as cinco etapas de crescimento dos discípulos na 
primeira comunidade cristã conectam-se e fazem uma cadeia 
uns com os outros numa dinâmica espiritual coerente: o que 
é vivido numa etapa permite passar à etapa seguinte - é um 
processo cronológico e cumulativo, em que cada etapa con-
duz à seguinte.

Na última vez, começámos por aquele que habitualmente 
se apresenta como o último essencial, a evangelização; ago-
ra continuamos com o serviço, aquele que, no esquema em 
cima, aparece a vermelho no canto inferior direito.

Testemunhos de serviço
Vários padres têm vindo, em momentos diferentes, às nossas 

paróquias, trazendo paroquianos para verem como pomos em 
marcha projetos de evangelização como o Alpha, as células, 
os cursos de casais, a catequese familiar e outros. Um deles 
manifestou-se muito cético sobre a possibilidade de pôr algum 
daqueles projetos em prática nas suas paróquias por falta de 
pessoas com formação para as levar a cabo.  Como, do meu 
lado, tinha convidado alguns paroquianos para testemunha-
rem nesse encontro, todos eles partilharam a sua alegria em 
ter conhecido o Senhor e a alegria de poderem implicar-se na 
vida e na missão da paróquia apesar de se sentirem tão pobres. 
Dando-se conta de que os novos convertidos tinham esponta-
neamente o desejo de servir e encontravam aí a sua alegria, 

os visitantes partiram com uma renovada espe-
rança! Afinal talvez fosse possível também lá 
nas suas paróquias!

A Andreia, que já não tinha nenhu-
ma relação com a Igreja há mais de 
vinte anos, partilhou o seguinte:  

«Em Alpha descobri  Jesus, mas 
através do serviço que me confiaram 
compreendi que era membro da co-

munidade» Isto fez-nos refletir sobre o 
papel integrador do serviço.

Por estes testemunhos, e muitos ou-
tros, demo-nos conta de que o serviço 
não era somente útil para a comunida-
de paroquial, mas que tinha um papel 
importante no caminho espiritual e na 
construção das pessoas.

Torna-se uma verdadeira conversão pastoral, quando per-
cebermos que todo o cristão é chamado a exercer um serviço 
na comunidade, e não somente os mais zelosos ou os mais 
disponíveis. Não chamar alguém para servir é, não só privá-lo 
de enriquecer a comunidade com o dom do seu serviço, mas, 
sobretudo, privá-lo da ocasião de crescer na fé e na vida fra-
terna.

Como é que Jesus viveu o serviço? 
Para Jesus, o serviço é uma atitude fundamental. Ele viveu 

o serviço ao longo de toda a sua vida: «Eu não vim para ser 
servido mas para servir e dar a vida (Mc 10,45); «Eu sou o bom 
pastor e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas» (Jo 10,11); 
«Eu estou no meio de vós como quem serve» (Lc 22,28), diz 
Jesus  depois de ter lavado os pés aos discípulos depois da sua 
última Ceia com eles; mesmo depois da ressurreição, continua 
a servir - quando aparece aos seus discípulos à beira do lago, 
preparou-lhes uma refeição de peixes  grelhados ( Jo 21,1-15).

Vemos também que, na sua atitude de serviço, ele parte 
sempre da necessidade das pessoas: ao cego de Jericó, Jesus 
pergunta: «Que queres que faça por ti?».
Jesus ensinou aos discípulos como se colocar ao serviço

Ensinou-os a servir por atos concretos: na multiplicação dos 
pães e dos peixes, por exemplo, ele  diz-lhes para fazerem sen-
tar as pessoas e eles mesmo lhes distribuírem os pães e os 
peixes. 

Depois, ensina-lhes o serviço mútuo - o que não era nada 
evidente para eles que estavam mais numa perspetiva de sa-
ber quem deles era o maior - «Aquele que entre vós quiser ser 
o maior, faça-se o vosso servo, e o que quiser ser o primeiro, 
que seja vosso escravo» (Jo 13, 14).

Não somente Jesus chama cada um a servir segundo os dons 
que recebeu, como lhes transmitiu a parábola dos talentos e 
disse-lhes ainda que o serviço é uma oportunidade  para se 
encontrarem com Ele mesmo: «O que fizerdes ao mais peque-
nino dos meus irmãos , é a mim que o fazeis».

Como chamar ao serviço nas nossas paróquias?
Como é que os discípulos puseram isto em prática?
Veremos no próximo Domingo.

O essencial do serviço
«Cada um de vós ponha ao serviço dos outros 

os dons que recebeu» (1 Pe 4, 10)
Desde o princípio, na comunidade cristã de Jerusalém, os 

cristãos puseram-se ao serviço uns dos outros.  Primeiro, va-
mos ver a maneira como Jesus viveu o serviço e o transmitiu 
aos discípulos e como estes o puseram em prática; depois, ve-
remos o que a Igreja diz hoje sobre o assunto e concluiremos 
com alguns princípios práticos.

(Utilizamos aqui o termo «serviço» para as atividades que 
dizem respeito à vida interna da comunidade.)


