
Um casamento em Caná da Galileia
proporciona a terceira ‘epifania’,
depois dos Magos e do batismo no
Jordão: «Jesus deu início aos seus
milagres. Manifestou a sua glória e
os discípulos acreditaram n’Ele». Este
é o testemunho que continuamos a
cantar com entusiasmo: «Anunciai
em todos os povos as maravilhas
do Senhor». Jesus Cristo cumpre a
aliança prometida pela boca do
profeta. Trata-se de um compromisso
semelhante ao vínculo matrimonial: «o
teu Construtor te desposará; e como
a esposa é a alegria do marido, tu
serás a alegria do teu Deus». Alegria e
harmonia vivem-se no seio de cada
comunidade, repleta de diversidade
e unida pelo mesmo vínculo: «é um só
e o mesmo Espírito que faz tudo isto,
distribuindo os dons a cada um».

Todos somos chamados a ser
ativos na Igreja. Estamos dotados de
diferentes dons. Este é o grande motor 
de qualquer processo sinodal. Juntos, 
com as características próprias de 
cada um, podemos ir mais longe. 
Caminhamos juntos para crescer na 
comunhão e na missão que nos é 
confiada por Deus. Precisamos
de vencer a tentação do conflito e
da divisão. As sementes da divisão
não dão frutos. É inútil tentar impor
as ideias, através da pressão. É inútil
tentar desacreditar quem sente as
coisas de modo diferente de nós. O
respeito pela diversidade faz nascer e
crescer a comunhão. Permitamo-nos
ser conduzidos pelo único e mesmo
Espírito que em todos habita e em
todos faz despertar os seus dons.
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PALAVRA DE DEUS
LEITURA I ISAÍAS 62, 1-5
SALMO RESPONSORIAL  SALMO 95 (96)

LEITURA II 1CORÍNTIOS 12, 4-11
EVANGELHO JOÃO 2, 1-11

        OS DISCÍPULOS OS DISCÍPULOS 
ACREDITARAM N’ELE ACREDITARAM N’ELE 
II DOMINGO COMUM 



927 481 781 - 927 201 816 927 481 781 - 927 201 816 

VIDA CELEBRATIVA
Terça, dia 18 de Janeiro, 17h

Almas do Purgatório

Sábado, dia 22 de Janeiro, 18h 
Maria Isilda Pereira e genro Adriano, mc. José Castro
Ângelo Fernandes e Maria Flor Pereira, mc. filhos
Joaquim Ferreira, Agostinho Pereira de Souza e Avós, mc. esposa
Júlio da Costa, esposa e filho, mc. filhos

Domingo, dia 23 de Janeiro, 9h
Povo
Serafim Magalhães, esposa, filho, genros e neto, mc. José Carlos Magalhães
José Fernandes, Palmira Fernandes Guimarães e sogros, mc. filhos

AVISOS 
IRMANDADES
Entregaram à paróquia 125€ que será aplicado em celebração de missas.

PROCESSO SINODAL | ENCONTRO INICIAL
É uma experiência que nos é pedida pelo Papa Francisco. Temos um encontro 
interparoquial (Fafe e Fornelos) na próxima sexta-feira, dia 21 de Janeiro, às 21h15, 
no salão do SCJ. Este encontro está a ser preparado com todo o cuidado e para ele, 
de modo muito particular, convidamos todos os que na paróquia exercem algum 
serviço ou integram algum movimento de apostolado. 

JUNTA DE FREGUESIA
Estão a decorrer inscrições para pessoas que vivem em casas arrendadas se 
candidatarem ao apoio à requalificação das mesmas que possibilite melhorar as 
condições de habitabilidade.
Todos os interessados devem passar na Junta para obtere mais informação.

UMA IGREJA  
SINODAL E  
SAMARITANA
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