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A Palavra _________________________________________
Ano C - III Domingo do Tempo Comum – 27 de Janeiro
Primeira Leitura – Profeta – Livro de Neemias 8,2-4ª.5-6.8-10.
Segunda Leitura – Apóstolo – 1.ª Carta aos Coríntios 12,12-30.
Evangelho – São Lucas 1,1-4;4,14-21: Já que muitos empreenderam narrar os factos que se
realizaram entre nós, como no-los transmitiram os que, desde o início, foram testemunhas
oculares e ministros da palavra, também eu resolvi, depois de ter investigado
cuidadosamente tudo desde as origens, escrevê-las para ti, ilustre Teófilo, para que tenhas
conhecimento seguro do que te foi ensinado. Naquele tempo, Jesus voltou da Galileia, com
a força do Espírito, e a sua fama propagou-se por toda a região. Ensinava nas sinagogas e
era elogiado por todos. Foi então a Nazaré, onde Se tinha criado. Segundo o seu costume,
entrou na sinagoga a um sábado e levantou-Se para fazer a leitura. Entregaram-Lhe o livro
do profeta Isaías e, ao abrir o livro, encontrou a passagem em que estava escrito:«O
Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para anunciar a boa nova aos
pobres. Ele me enviou a proclamar a redenção aos cativos e a vista aos cegos, a restituir a
liberdade aos oprimidos e a proclamar o ano da graça do Senhor». Depois enrolou o livro,
entregou-o ao ajudante e sentou-Se. Estavam fixos em Jesus os olhos de toda a sinagoga.
Começou então a dizer-lhes: «Cumpriu-se hoje mesmo esta passagem da Escritura que
acabais de ouvir».

A Comunidade______________________________________
 Terça-feira, 22 de Janeiro, solenidade de São Vicente, padroeiro principal do Patriarcado;
no Panamá, início da Jornada Mundial da Juventude (até dia 27).
 Quarta-feira, 23, às 9.30h., Eucaristia (e não às 19h.).

 Sábado, 26, actividade do Agrupamento de escuteiros (e dia 27); às 15h., reunião de
catecúmenos e crismandos adultos..

A Bíblia____________________________________________
606. Segundo a Carta aos Colossenses, como se chamava o companheiro de um enviado de
Paulo considerado “irmão fiel e querido… um dos vossos”?
SOLUÇÕES: - 605. “União” (Zac 11.14).

A Testemunha______________________________________
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Constituição Sobre a Liturgia Sagrada - CONCÍLIO VATICANO II
71. Para fazer ressaltar a íntima união do sacramento da Confirmação com toda a iniciação
cristã, reveja-se o rito deste sacramento; pela mesma razão, é muito conveniente, antes de o
receber, fazer a renovação das promessas do Baptismo. A Confirmação, se parecer
oportuno, pode ser conferida durante a missa; prepare-se, entretanto. em ordem à celebração
do rito fora da missa, uma fórmula que lhe possa servir de introdução.
72. Revejam-se o rito e as fórmulas da Penitência de modo que exprimam com mais clareza
a natureza e o efeito do sacramento.
73. A «Extrema-Unção», que também pode, e melhor, ser chamada «Unção dos enfermos»,
não é sacramento só dos que estão no fim da vida. É já certamente tempo oportuno para a
receber quando o fiel começa, por doença ou por velhice, a estar em perigo de morte.
74. Além dos ritos distintos da Unção dos enfermos e do Viático, componha-se um «Rito
contínuo» em que a Unção se administre ao doente depois da confissão e antes da recepção
do Viático.
75. O número das unções deve regular-se segundo a oportunidade. Revejam-se as orações
do rito da Unção dos enfermos, de modo que correspondam às diversas condições dos que
recebem este sacramento.
76. Faça-se a revisão do texto e das cerimónias do rito das Ordenações. As alocuções do Bispo, no
início da ordenação ou sagração, podem ser em vernáculo. Na sagração episcopal, todos os Bispos
presentes podem fazer a imposição das mãos.

II Domingo do Tempo Comum
1ª Leitura - Profeta - Livro de Isaías 62,1-5
"Tu serás a alegria do teu Deus"
2ª Leitura – Apóstolo - 1.ª Epístola aos Coríntios 12,4-11
"Em cada um se manifestam os Dons do Espírito"
Evangelho – São João 2,1-11
"Fazei tudo o que Ele vos disser"

A liturgia deste segundo Domingo do Tempo Comum insere-se dentro da Semana da

Unidade dos Cristãos, que ocorre antes da Festa da Conversão de São Paulo, no próximo dia 25
de Janeiro. Por isso, deve ser nossa a oração de Jesus na hora da sua entrega por todos nós, para
que os cristãos sejam hoje um só rebanho e um só pastor.
A primeira leitura – do Livro do Profeta Isaías - define o amor de Deus como prática da sua
justiça, como algo eterno e impossível de extinguir, tal como deverá ser o amor de um marido
pela sua esposa.
A segunda leitura - da Primeira Carta de São Paulo aos Coríntios - recorda os dons de Deus
através dos quais se manifesta o seu amor por nós. Torna-se, portanto, essencial cada um orientar

os seus dons para o bem comum.
A leitura do Evangelho regista a narrativa das Bodas de Caná, em que Jesus manifesta a sua
condição divina. Por isso, somos convocados para a festa, para a alegria plena, pelo
cumprimento da nossa missão neste mundo à imagem de Jesus.

Leitura Orante

Lectio
Divina

1.ª Leitura – Senhor, todos nós, sem excepção, somos os teus preferidos, porque a
todos nos amas. Não por motivo de um capricho que escolheria um e desprezaria
outro. Nós somos os teus preferidos porque nos deste uma missão, uma missão
exigente e arriscada de a todos anunciar a tua grandeza e a tua bondade.
2.ª Leitura – É o teu Espírito, Senhor, que age em cada um de nós, segundo as
nossas faculdades e as nossas opções: aceitarmo-nos diferentes, reconhecermo-nos
complementares, não pretendermos que o outro seja como nós, tais são as exigências
da unidade querida por Deus para a sua Igreja. Diferentes, sim, mas sob o mesmo
Espírito!
Evangelho – Senhor Jesus, estiveste presente nas bodas de Caná. Quiseste partilhar
do vinho da alegria. A tua presença no meio dos homens, a tua presença em cada um
de nós, a presença permanente do teu Espírito na tua Igreja, é o fundamento de toda a
nossa alegria. Pelo baptismo, tornámo-nos participantes das bodas de Deus com toda
a humanidade, nesta nova e eterna Aliança que alimenta a nossa esperança até ao dia
da tua visão, face a face, para sempre. Que Maria, tua e nossa mãe, seja a
intercessora de todos nós como foi dos convivas em Caná da Galileia.
Em Cristo nosso Senhor. /Ámen.

