Bodas de Caná

Do Evangelho de hoje, retiramos vários
ensinamentos para a nossa vida .
Naquele casamento, onde estava Jesus, ia haver
uma grande tristeza, porque o vinho se tinha
acabado. Acabar o vinho era uma vergonha para
os noivos; além disso, o vinho era o símbolo da
alegria e da felicidade. Por isso, Jesus não
deixou que se acabasse o vinho, porque Jesus
quer que sejamos alegres e, com Jesus por perto,
a nossa vida está sempre cheia de alegria e de
felicidade.
Também vemos como Maria estava sempre com
atenção a quem poderia precisar de ajuda à sua
volta, e cheia de vontade de ajudar. Já tínhamos
visto, no Advento, como Maria tinha ido ter
com a sua prima Isabel para a ajudar durante a
gravidez; agora vemos como se preocupa com o
problema daqueles noivos. Como Maria, vamos
estar com atenção a quem precisa da nossa
ajuda. E, quando precisarmos de ajuda, vamos
rezar a Maria para que peça por nós a Jesus.

Leitura: 1 Cor 12, 4 - 11
Leitura da primeira Epístola do
apóstolo São Paulo aos Coríntios
Irmãos:
Deus espalha a acção do seu Espírito por todos nós, segundo a sua vontade e a
nossa vocação. Em todos nós está o poder do Espírito Santo para o empregarmos
para o bem de todos.
A uns, Deus destina que sejam bons sacerdotes ou freiras e frades; a outros, que
sejam sábios ou cientistas. Uns serão professores, outros médicos, e alguns
apenas bons pais, boas mães ou pessoas de boa vontade ou caridade, que gostem
de ajudar os outros. Mas é um e o mesmo Espírito que faz isso e actua sobre nós:
o Espírito de Deus.

Evangelho: Jo 2, 1 - 11
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo
segundo São João
Naquele tempo, houve 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, acabou-se o vinho. Então a Mãe de Jesus disse-Lhe: - Olha Jesus, não
têm vinho. Vai ser uma vergonha para os noivos ter-se acabado o vinho.
Jesus respondeu-lhe: - Mãe, esse problema não é nosso. Ainda não chegou a altura
de Eu começar a fazer milagres.
Mas Maria disse aos criados: - Façam tudo o que Ele vos disser.
Havia ali três talhas de pedra, onde cabia muita água. Jesus disse-lhes:
- Encham essas talhas com água.
Eles encheram-nas até acima. Depois disse-lhes:
- Tirem agora o que está lá dentro e levem ao chefe de mesa.
E eles levaram. Quando o chefe de mesa provou a água transformada em vinho,
ele, que não sabia de onde tinha vindo aquele vinho porque só os criados é que
sabiam, chamou o noivo e disse-lhe: - Toda a gente costuma servir primeiro o
vinho bom e, depois de os convidados já terem bebido bem, serve o vinho de pior
qualidade. Mas tu guardaste o vinho melhor para o fim.
Foi assim que, em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus milagres.
Manifestou a sua glória e os discípulos acreditaram nele.

Hoje vimos como Jesus mudou a água em vinho. Este sinal de Jesus
aponta-nos para as mudanças que as pessoas têm de fazer para
transformar a vida numa festa. Vamos pensar em algumas coisas que
devem ser mudadas:
Mudar a tristeza em ____________________________
Mudar o ódio em ______________________________
Mudar a vingança em __________________________
Mudar a dúvida em ____________________________
Mudar a fraqueza em __________________________
Mudar a mentira em ___________________________
Mudar a injustiça em __________________________
Mudar o desespero em _________________________
Mudar a guerra em ____________________________
Mudar a desunião em __________________________
Mudar a maldade em __________________________
Mudar a incompreensão em _____________________
Mudar a comodismo em ________________________
Mudar o homem velho em homem ________________
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ESTA SEMANA, COM O EXEMPLO DE MARIA, VAIS PREOCUPAR-TE
ESPECIALMENTE COM AS PESSOAS QUE ESTÃO À TUA VOLTA E VER SE
PRECISAM DA TUA AJUDA: OS TEUS PAIS, IRMÃOS, AMIGOS, COLEGAS,
PROFESSORES, EMPREGADOS...
ÀS VEZES, AS PESSOAS NÃO PEDEM AJUDA, MAS HÁ PEQUENAS COISAS
QUE PODEMOS FAZER PARA AJUDAR: AJUDAR A MÃE A PÔR A MESA OU
ARRUMAR A CASA, AJUDAR UM IRMÃO, EXPLICAR UMA COISA A UM
COLEGA QUE NÃO PERCEBE ALGUMA COISA, DAR O LUGAR PARA UMA
PESSOA SE SENTAR, AJUDAR UMA PESSOA QUE TEM QUE LEVAR MUITOS
SACOS, ..., TANTA COISA EM QUE PODEMOS AJUDAR OS OUTROS A
SENTIREM-SE MELHOR.
E, AJUDANDO OS OUTROS, NÓS TAMBÉM NOS SENTIMOS MAIS FELIZES.

Tal como tinha sido anunciado, a TVI transmitiu em directo no passado
Domingo, 13 de Janeiro, às 11h00, a Missa Dominical na nossa Igreja Paroquial.
A partir desta semana, haverá à venda no Secretariado, para quem estiver
interessado, uma cópia em DVD da transmissão televisiva, ao preço unitário de 5
euros.
A Paróquia agradece a todos quantos colaboraram na preparação, organização e
montagem desta transmissão, contribuindo para o seu êxito.
Esta foi a quarta vez que a TVI escolheu a nossa Paróquia para efectuar a
transmissão directa da sua Missa Dominical.

