
 TEMPO DO NATAL



No Tempo do Natal, a Igreja celebra os  mistérios da infância de Cristo 
Salvador e as suas primeiras manifestações. Por isso, neste tempo litúrgico, 
que termina na festa do baptismo do Senhor, inclui-se também uma missa 
relacionada com a manifestação do Senhor em Caná da Galileia.
A Santíssima Virgem, por desígnio de Deus, interveio de modo admirável 
nos mistérios da infância e da manifestação do Salvador: quando gerou 
virginalmente o seu Filho, O mostrou aos pastores e aos magos, O 
apresentou no templo e O ofereceu ao Senhor; quando partiu para o exílio 
do Egipto, procurou o Menino perdido, passou com Ele e com o seu esposo 
São José uma vida santa e laboriosa na sua casa de Nazaré; finalmente, 
quando, no banquete nupcial intercedeu pelos esposos ao seu Filho, que ali 
«fez o primeiro milagre [ ... ] e manifestou a sua glória» (Jo 2, 11).

FORMULÁRIOS DAS MISSAS

4. sAntA MAriA, Mãe de deus

5. A virgeM MAriA, Mãe do sAlvAdor.
6. A virgeM MAriA nA ePiFAniA do senhor.
7. A virgeM MAriA nA APresentAção do senhor.
8. nossA senhorA de nAZArÉ.
9. nossA senhorA de cAná.
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SANTA MARIA, MÃE DE DEUS

LEITURA  I                                                                 Gal 4, 4-7

«Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Gálatas

Irmãos:
Quando chegou a plenitude dos tempos,
Deus enviou o seu Filho,
nascido de uma mulher e sujeito à Lei,
para resgatar os que estavam sujeitos à Lei
e nos tornar seus filhos adoptivos.
E porque sois filhos,
Deus enviou aos nossos corações
o Espírito de seu Filho, que clama:
«Abbá! Pai!».
Assim, já não és escravo, mas filho.
E, se és filho, também és herdeiro, por graça de Deus.

Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 21(22), 4-6.10-11.23-24
  (R. cf. 11b)

Refrão: Desde o seio materno, Senhor, sois o meu Deus.

Senhor, que habitais no santuário,
sois a glória de Israel.
Em Vós confiaram os nossos pais,
confiaram em Vós e os libertastes.
A Vós clamaram e foram salvos,
confiaram em Vós e não foram confundidos.
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Fostes Vós que me tirastes do seio materno,
sois Vós o meu defensor desde o regaço de minha mãe.
A Vós fui entregue logo ao nascer,
desde o seio materno sois o meu Deus.

Hei-de falar do vosso nome aos meus irmãos,
hei-de louvar-Vos no meio da assembleia.
Vós que temeis o Senhor, louvai-O,
glorificai-O, vós todos os filhos de Jacob,
 reverenciai-O, vós todos os filhos de Israel.

ALELUIA 

Refrão: Aleluia.  Repete-se

Sois ditosa, ó Virgem Santa Maria,
 sois digníssima de todos os louvores,
porque de Vós nasceu o sol da justiça,
 Cristo, nosso Deus.       
         Refrão

EVANGELHO                                            Lc 2, 15b-19

«Encontraram Maria e José
e o Menino deitado no presépio»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas

Naquele tempo
os pastores começaram a dizer uns aos outros:
«Vamos a belém,
para vermos o que aconteceu
e que o Senhor nos deu a conhecer».
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Para lá se dirigiram apressadamente
e encontraram Maria e José
e o Menino deitado na manjedoura.
Quando O viram,
começaram a contar o que lhes tinham anunciado
sobre aquele Menino.
E todos os que ouviam
admiravam-se do que os pastores diziam.
Maria guardava todas estas palavras,
meditando-as em seu coração.

Palavra da salvação.

SANTA MARIA, MÃE DE DEUS
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A VIRGEM MARIA, 
MÃE DO SALVADOR

LEITURA  I                                   Is 9, 1-3.5-6

«Um Filho nos foi dado»

Leitura do Livro de Isaías

O povo que andava nas trevas viu uma grande luz;
para aqueles que habitavam nas sombras da morte
uma luz começou a brilhar.
Multiplicastes a sua alegria,
aumentastes o seu contentamento.
Rejubilam na vossa presença,
como os que se alegram no tempo da colheita,
como exultam os que repartem despojos.
Vós quebrastes, como no dia de Madiã,
o jugo que pesava sobre o povo,
o madeiro que ele tinha sobre os ombros
e o bastão do opressor.
Porque um menino nasceu para nós,
um filho nos foi dado.
Tem o poder sobre os ombros
e será chamado «Conselheiro admirável, Deus forte,
Pai eterno, Príncipe da paz».
O seu poder será engrandecido numa paz sem fim,
sobre o trono de David e sobre o seu reino,
para o estabelecer e consolidar por meio do direito e da justiça,
agora e para sempre.
Assim o fará o Senhor do Universo.

Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL                  Salmo 95 (96), 1-2a.2b-3.11-12.13 
 (R. Lc 2, 11)

Refrão: Nasceu o nosso Salvador, 
 Jesus Cristo, 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.

Alegrem-se os céus, exulte a terra,
ressoe o mar e tudo o que ele contém,
exultem os campos e quanto neles existe,
alegrem-se as árvores das florestas.

Diante do Senhor que vem,
que vem para julgar a terra:
julgará o mundo com justiça
e os povos com fidelidade.

 Em vez desta leitura com o seu salmo, pode utilizar-se a que vem 
indicada no Apêndice, n. 7: p. 221.

ALELUIA                                           cf. Lc 2, 10-11

Refrão:  Aleluia.     Repete-se

Anuncio-vos uma grande alegria:
Nasceu o nosso Salvador, Jesus Cristo, Senhor. 

         Refrão

A VIRGEM MARIA, MÃE DO SALVADOR
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EVANGELHO                                          Lc 2, 1-14
«Nasceu-vos  um Salvador»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas

Naqueles dias, saiu um decreto de César Augusto,
para ser recenseada toda a terra.
Este primeiro recenseamento efectuou-se
quando Quirino era governador da Síria.
Todos se foram recensear, cada um à sua cidade.
José subiu também da Galileia, da cidade de Nazaré,
à Judeia, à cidade de David, chamada Belém,
por ser da casa e da descendência de David,
a fim de se recensear com Maria, sua esposa,
que estava para ser mãe.
Enquanto ali se encontravam,
chegou o dia de ela dar à luz
e teve o seu Filho primogénito.
Envolveu-O em panos e deitou-O numa manjedoura,
porque não havia lugar para eles na hospedaria.
Havia naquela região uns pastores que viviam nos campos
e guardavam de noite os rebanhos.
O Anjo do Senhor aproximou-se deles
e a glória do Senhor cercou-os de luz;
e eles tiveram grande medo.
Disse-lhes o Anjo: «Não temais,
porque vos anuncio uma grande alegria para todo o povo:
nasceu-vos hoje, na cidade de David, um Salvador,
que é Cristo Senhor.
Isto vos servirá de sinal:
encontrareis um Menino recém-nascido,
envolto em panos e deitado numa manjedoura».
Imediatamente juntou-se ao Anjo 
uma multidão do exército celeste,
que louvava a Deus, dizendo:
«Glória a Deus nas alturas
e paz na terra aos homens por Ele amados».

Palavra da salvação.
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A VIRGEM MARIA 
NA EPIfANIA DO SENHOR

LEITURA   I                                                 Is 60, 1-6

«Brilha sobre ti a glória do Senhor»

Leitura do Livro de Isaías

Levanta-te e resplandece, Jerusalém,
porque chegou a tua luz
e brilha sobre ti a glória do Senhor.
Vê como a noite cobre a terra
e a escuridão os povos.
Mas sobre ti levanta-Se o Senhor
e a sua glória te ilumina.
As nações caminharão à tua luz
e os reis ao esplendor da tua aurora.
Olha ao redor e vê:
todos se reúnem e vêm ao teu encontro;
os teus filhos vão chegar de longe
e as tuas filhas são trazidas nos braços.
Quando o vires ficarás radiante,
palpitará e dilatar-se-á o teu coração,
pois a ti afluirão os tesouros do mar,
a ti virão ter as riquezas das nações.
Invadir-te-á uma multidão de camelos,
de dromedários de Madiã e Efá.
Virão todos os de Sabá,
trazendo ouro e incenso
e proclamando as glórias do Senhor.

Palavra do Senhor.



44 TEMPO DO NATAL

SALMO RESPONSORIAL                    Salmo  71 (72),  1-2.7-8.10-11.12-13
 (R. cf. 11)
Refrão: Virão adorar-Vos, Senhor,
  todos os povos da terra.

Ó Deus, concedei ao rei o poder de julgar
e a vossa justiça ao filho do rei.
Ele governará o vosso povo com justiça
e os vossos pobres com equidade.

Florescerá a justiça nos seus dias
e uma grande paz até ao fim dos tempos.
Ele dominará de um ao outro mar,
do grande rio até aos confins da terra.

Os reis de Társis e das ilhas virão com presentes,
os reis da Arábia e de Sabá trarão suas ofertas.
Prostrar-se-ão diante dele todos os reis,
todos os povos o hão-de servir.

Socorrerá o pobre que pede auxílio
e o miserável que não tem amparo.
Terá compaixão dos fracos e dos pobres
e defenderá a vida dos oprimidos.

ALELUIA                                                  Mt 2, 2

Refrão: Aleluia.     Repete-se

Vimos a sua estrela no Oriente
e viemos adorar o Senhor.              Refrão

EVANGELHO                                                Mt 2, 1-12

«Viemos do Oriente adorar o Rei»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus

Tinha Jesus nascido em Belém da Judeia,
nos dias do rei Herodes,
quando chegaram a Jerusalém uns Magos vindos do Oriente.
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«Onde está – perguntaram eles –
o rei dos judeus que acaba de nascer?
Nós vimos a sua estrela no Oriente
e viemos adorá-l’O».
Ao ouvir tal notícia, o rei Herodes ficou perturbado
e, com ele, toda a cidade de Jerusalém.
Reuniu todos os príncipes dos sacerdotes e escribas do povo
e perguntou-lhes onde devia nascer o Messias.
Eles responderam: «Em Belém da Judeia,
porque assim está escrito pelo profeta:
‘Tu, Belém, terra de Judá,
não és de modo nenhum a menor 
entre as principais cidades de Judá,
pois de ti sairá um chefe,
que será o Pastor de Israel, meu povo’».
Então Herodes mandou chamar secretamente os Magos
e pediu-lhes informações precisas
sobre o tempo em que lhes tinha aparecido a estrela.
Depois enviou-os a belém e disse-lhes:
«Ide informar-vos cuidadosamente acerca do Menino;
e, quando O encontrardes, avisai-me,
para que também eu vá adorá-l’O».
Ouvido o rei, puseram-se a caminho.
E eis que a estrela que tinham visto no Oriente
seguia à sua frente
e parou sobre o lugar onde estava o Menino.
Ao ver a estrela, sentiram grande alegria.
Entraram na casa,
viram o Menino com Maria, sua Mãe,
e, prostrando-se diante d’Ele, adoraram-n’O.
Depois, abrindo os seus tesouros, ofereceram-Lhe presentes:
ouro, incenso e mirra.
E, avisados em sonhos
para não voltarem à presença de Herodes,
regressaram à sua terra por outro caminho.

Palavra da salvação.

A VIRGEM MARIA NA EPIFANIA DO SENHOR
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A VIRGEM MARIA 
NA APRESENTAÇÃO DO SENHOR

LEITURA  I Mal 3, 1-4

«Entrará no seu templo o Senhor a quem buscais»

Leitura da Profecia de Malaquias

Assim fala o Senhor Deus:
«Vou enviar o meu mensageiro,
para preparar o caminho diante de Mim.
Imediatamente entrará no seu templo
o Senhor a quem buscais,
o Anjo da Aliança por quem suspirais».
«Ele aí vem»  – diz o Senhor do Universo –.
«Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda,
quem resistirá quando Ele aparecer?
Ele é como o fogo do fundidor
e como a lixívia dos lavandeiros.
Sentar-Se-á para fundir e purificar:
purificará os filhos de Levi,
como se purifica o ouro e a prata,
e eles serão para o Senhor 
os que apresentam a oblação segundo a justiça.
Então a oblação de Judá e de Jerusalém 
será agradável ao Senhor,
como nos dias antigos, como nos anos de outrora».

Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL Salmo 23 (24), 7.8.9.10 
 (R. 10b)

Refrão: O Senhor do Universo é o Rei da glória.

Levantai, ó portas, os vossos umbrais,
alteai-vos, pórticos antigos,
e entrará o Rei da glória.

Quem é esse Rei da glória?
O Senhor forte e poderoso,
o Senhor poderoso nas batalhas.

Levantai, ó portas, os vossos umbrais,
alteai-vos, pórticos antigos,
e entrará o Rei da glória.

Quem é esse Rei da glória?
O Senhor dos Exércitos,
é Ele o Rei da glória.

ALELUIA                                                  

Refrão: Aleluia.     Repete-se

Floresceu a raiz de Jessé:
 a Virgem Maria concebeu Jesus, Deus e homem.
Deus estabeleceu a paz,
 reconciliando consigo o céu e a terra.              
 Refrão

A VIRGEM MARIA NA APRESENTAÇÃO DO SENHOR
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EVANGELHO                                     Lc 2, 27-35
«Uma espada trespassará a tua alma»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas

Naquele tempo,
Simeão foi ao templo, movido pelo Espírito Santo.
Quando os pais de Jesus trouxeram o Menino
para cumprirem as prescrições da Lei no que lhes dizia respeito,
Simeão recebeu-O em seus braços
e bendisse a Deus, exclamando:
«Agora, Senhor, segundo a vossa palavra,
deixareis ir em paz o vosso servo,
porque os meus olhos viram a vossa salvação,
que pusestes ao alcance de todos os povos:
luz para se revelar às nações
e glória de Israel, vosso povo».
O pai e a mãe do Menino Jesus estavam admirados
com o que d’Ele se dizia.
Simeão abençoou-os
e disse a Maria, sua Mãe:
«Este Menino foi estabelecido
para que muitos caiam ou se levantem em Israel
e para ser sinal de contradição;
– e uma espada trespassará a tua alma –
assim se revelarão os pensamentos de todos os corações».

Palavra da salvação.
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NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

I

LEITURA  I                                                                 Gal 4, 4-7

«Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Gálatas

Irmãos:
Quando chegou a plenitude dos tempos,
Deus enviou o seu Filho,
nascido de uma mulher e sujeito à Lei,
para resgatar os que estavam sujeitos à Lei
e nos tornar seus filhos adoptivos.
E porque sois filhos,
Deus enviou aos nossos corações
o Espírito de seu Filho, que clama:
«Abbá! Pai!».
Assim, já não és escravo, mas filho.
E, se és filho, também és herdeiro, por graça de Deus.

Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL                     Salmo  130 (131), 1.ab e 3

Refrão:  Guardai-me junto de Vós,
               na vossa paz, Senhor.

      Ou: Guardai-me na vossa paz, Senhor.

Senhor, não se eleva soberbo o meu coração,
nem se levantam altivos os meus olhos.
Não ambiciono riquezas,
nem coisas superiores a mim.
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Antes fico sossegado e tranquilo,
como criança ao colo da mãe.
Espera, Israel, no Senhor,
agora e para sempre.

ALELUIA                                                  

Refrão: Aleluia.     Repete-se

Virgem Mãe de Deus,
 em vosso seio Se fez homem
Aquele que não cabe em todo o universo.
              Refrão

  

EVANGELHO                                         Lc 2, 22.39-40

«Voltaram para a Galileia, para a sua cidade de Nazaré.
O Menino crescia, enchendo-Se de sabedoria»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas

Ao chegarem os dias da purificação, segundo a Lei de Moisés,
Maria e José levaram Jesus a Jerusalém,
para O apresentarem ao Senhor.
Cumpridas todas as prescrições da Lei do Senhor,
voltaram para a Galileia, para a sua cidade de Nazaré.
Entretanto, o Menino crescia
e tornava-Se robusto, enchendo-Se de sabedoria.
E a graça de Deus estava com Ele.

Palavra da salvação.

Ou:



  51

EVANGELHO   Lc 2, 41-52
 «Jesus desceu com eles para Nazaré

e era-lhes submisso»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas

Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém,
pela festa da Páscoa.
Quando Ele fez doze anos,
subiram até lá, como era costume nessa festa.
Quando regressavam, passados os dias festivos,
o Menino Jesus ficou em Jerusalém,
sem que seus pais o soubessem.
Julgando que Ele vinha na caravana,
fizeram um dia de viagem
e começaram a procurá-l’O entre os parentes e conhecidos.
Não O encontrando, 
voltaram a Jerusalém, à sua procura.
Passados três dias, encontraram-n’O no templo,
sentado no meio dos doutores,
a ouvi-los e a fazer-lhes perguntas.
Todos aqueles que O ouviam
estavam surpreendidos com a sua inteligência e as suas respostas.
Quando viram Jesus, seus pais ficaram admirados;
e sua Mãe disse-Lhe:
«Filho, porque procedeste assim connosco?
Teu pai e eu andávamos aflitos à tua procura».
Jesus respondeu-lhes:
«Porque Me procuráveis?
Não sabíeis que Eu devia estar na casa de meu Pai?».
Mas eles não entenderam as palavras que Jesus lhes disse.
Jesus desceu então com eles para Nazaré
e era-lhes submisso.
Sua Mãe guardava todos estes acontecimentos em seu coração.
E Jesus ia crescendo em sabedoria, em estatura e em graça,
diante de Deus e dos homens.

Palavra da salvação.

NOSSA SENHORA DE NAZARÉ – I
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NOSSA SENHORA  DE NAZARÉ

II

LEITURA  I Col 3, 12-17                                              

«Habite em vós com abundância a palavra de Cristo»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Colossenses

Irmãos:
Como eleitos de Deus, santos e predilectos,
revesti-vos de sentimentos de misericórdia,
de bondade, humildade, mansidão e paciência.
Suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente,
se algum tiver razão de queixa contra outro.
Tal como o Senhor vos perdoou,
assim deveis fazer vós também.
Acima de tudo, revesti-vos da caridade,
que é o vínculo da perfeição.
Reine em vossos corações a paz de Cristo,
à qual fostes chamados para formar um só corpo.
E vivei em acção de graças.
Habite em vós com abundância a palavra de Cristo,
para vos instruirdes e aconselhardes uns aos outros
com toda a sabedoria;
e com salmos, hinos e cânticos inspirados,
cantai de todo o coração a Deus a vossa gratidão.
E tudo o que fizerdes, por palavras ou por obras,
seja tudo em nome do Senhor Jesus,
dando graças, por Ele, a Deus Pai.

Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL Salmo 83 (84), 2-3.5-6.9-10 
 (R. cf. 5a)

Refrão: Felizes os que moram na vossa casa, Senhor.

Como é agradável a vossa morada,
Senhor dos Exércitos!
A minha alma suspira ansiosamente
 pelos átrios do Senhor.
O meu coração e a minha carne exultam no Deus vivo.

Felizes os que moram na vossa casa:
podem louvar-Vos continuamente.
Felizes os que em Vós encontram a sua força,
os que trazem no coração os caminhos do santuário.

Senhor Deus dos Exércitos, ouvi a minha prece,
prestai-me ouvidos, ó Deus de Jacob.
Contemplai, ó Deus, nosso protector,
ponde os olhos no rosto do vosso Ungido.

ALELUIA                                                 Col 3, 15a.16a

Refrão: Aleluia.               Repete-se

Reine em vossos corações a paz de Cristo,
habite em vós a sua palavra.          Refrão

NOSSA SENHORA DE NAZARÉ – II
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EVANGELHO   Mt  2, 13-15.19-23

«Foi morar numa cidade chamada Nazaré»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus

Depois de os Magos partirem,
o Anjo do Senhor apareceu em sonhos a José e disse-lhe:
«Levanta-te, toma o Menino e sua Mãe e foge para o Egipto
e fica lá até que eu te diga,
pois Herodes vai procurar o Menino para O matar».
José levantou-se de noite,
tomou o Menino e sua Mãe e partiu para o Egipto
e ficou lá até à morte de Herodes,
para se cumprir o que o Senhor anunciara pelo profeta:
«Do Egipto chamei o meu filho».
Quando Herodes morreu,
o Anjo apareceu em sonhos a José no Egipto e disse-lhe:
«Levanta-te, toma o Menino e sua Mãe
e vai para a terra de Israel,
pois aqueles que atentavam contra a vida do Menino 
já morreram».
José levantou-se, tomou o Menino e sua Mãe,
e voltou para a terra de Israel.
Mas, quando ouviu dizer que Arquelau reinava na Judeia,
em lugar de seu pai, Herodes,
teve receio de ir para lá.
E, avisado em sonhos, retirou-se para a região da Galileia
e foi morar numa cidade chamada Nazaré,
para se cumprir o que fora anunciado pelos Profetas:
«Há-de chamar-Se Nazareno».

Palavra da salvação.
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NOSSA SENHORA DE CANÁ

LEITURA  I                                            Ex 19, 3-8a

«Faremos tudo o que o Senhor mandou»

Leitura do Livro do Êxodo

Naqueles dias,
Moisés subiu à presença de Deus.
O Senhor chamou-o da montanha e disse-lhe:
«Assim falarás à casa de Jacob, isto dirás aos filhos de Israel:
‘Vistes o que Eu fiz ao Egipto,
como vos transportei sobre asas de águia 
e vos trouxe até Mim.
Agora, se ouvirdes a minha voz, 
se guardardes a minha aliança,
sereis minha propriedade especial entre todos os povos.
Porque toda a terra Me pertence;
mas vós sereis para Mim um reino de sacerdotes, 
uma nação santa’.
Tais são as palavras que dirás aos filhos de Israel».
Moisés voltou, convocou os anciãos do povo
e expôs-lhes todas estas palavras, 
como o Senhor lhe tinha ordenado.
Todo o povo respondeu numa só voz:
«Faremos tudo o que o Senhor mandou».

Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL Salmo 118 (119), 1-2. 10-11.12 e 14.15-16 
 (R. 4)

Refrão: Promulgastes os vossos decretos,
 para se cumprirem fielmente.

Felizes os que seguem o caminho perfeito
e andam na lei do Senhor.
Felizes os que observam as suas ordens
e O procuram de todo o coração.

De todo o coração Vos procuro,
não me deixeis afastar dos vossos mandamentos.
Conservo a vossa palavra dentro do coração,
para não pecar contra Vós.

Bendito sejais, Senhor,
ensinai-me os vossos decretos.
Sinto mais alegria em seguir as vossas ordens
do que em todas as riquezas.

Hei-de meditar nos vossos decretos
e olhar para os vossos caminhos.
Em vossos decretos ponho as minhas delícias,
não hei-de esquecer as vossas palavras.

ALELUIA                                                 cf. Lc 11, 27

Refrão: Aleluia.               Repete-se

Felizes os que ouvem a palavra de Deus 
 e a põem em prática:
feliz a Virgem Santa Maria,
 que cumpriu fielmente a vontade de Deus.       
             Refrão
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EVANGELHO                                              Jo 2, 1-11
«Fazei tudo o que Ele vos disser»

  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,
e cada uma levava duas ou 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.

Palavra da salvação.

NOSSA SENHORA DE CANÁ




