Pistas para estabelecer um Diálogo com o Senhor
- Louvamos Jesus especialmente por
- Damos graças ao nosso grande Amigo porque
- Desejamos hoje pedir perdão ao Senhor porque
- Queremos pedir a Jesus que nos dê
4 – CONTEMPLAÇÃO
Como faço meus os ensinamentos do texto?
Asim como meditamos a grandeza de sentir que temos um Pai que
nos ama e nos faz seus filhos, Maria também nos quer como filhos
seus e conduz-nos com a sua mão amorosa até ao seu filho,
sintamos a alegria dessa mão amorosa que nos condz e nos
convida a dizer:
“Quero Senhor, fazer o que tu me digas”
5 – PARTILHA
(Quando feito em grupo ou em família)
Que quero partilhar? Cada elemento do grupo ou da família é
convidado a partilhar a sua oração. O que mais me marcou no
texto? Que senti ao meditar este texto?
6 - ACÇÃO
Com o que me comprometo? Com o que nos comprometemos?
Despois de escutares e meditares o Evangelho, de sentires o
próprio Deus que te fala:
• Tens como Maria a confiança absoluta em que Deus pode fazer
milagres na tua vida diária?
• Reconheces que só o Senhor te pode dar o melhor vinho?
• A que acções concretas me leva este evangelho?
“Deus ama cada um de nós,
como se só existisse cada um de nós”.
San Agustín
Cântico final: Quero ser como tu, Maria
Adaptado de: http://www. lectionautas.com.br

LECTIO DIVINA
Domingo 20 de Janeiro de 2013
II Domingo Comum
A tua palavra é farol para os meus passos
e luz para os meus caminhos. Salmo 119.105
0 – PREPARAÇÃO
Cântico: Cremos em Vós, ó Deus
Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Ámen.
Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis
e acendei neles o fogo do Vosso amor.
Enviai, Senhor, o Vosso Espírito, e tudo será criado,
e renovareis a face da terra.
1 – LEITURA: TEXTO BÍBLICO: João 2, 1-11
Leitura do Evangelho de S. 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,
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, 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 do Senhor
O que diz o texto? Indicações para a leitura
O evangelho de João presenta-nos sete milagres a que ele
chama “sinais”. O evangelio de hoje é el primeiro destes sete sinais.
Centramos-nos nas personagens e no papel que desempenham
neste relato: a mãe de Jesus, Jesus, os seus discípulos, o noivo, o
chefe de mesa e os serventes.
A mãe de Jesus tem um papel central, é quem percebe a
necesidade, a carência de vinho e intercede perante o seu filho para
que resolva esta situação, pois ela é uma mulher de fé, que crê
profundamente que o seu filho tem o poder de suprir as
necessidades, de mudar uma situação negativa, que actua com o
poder de Deus.
Jesus é quem realiza o milagre, o sinal. Realiza-o quando toma
consciência que a missão que Deus lhe encomendou, o que João
chama “a hora”, o momento em que o mundo necessita de Deus.
Neste relato, vemos como o vinho simboliza a alegria que
acontecerá de maneira definitiva com a chegada do Messias, do
salvador (cf. Is 25,6-8; Amós 9,13-14). Na época de Jesus o povo de
Deus ia já perdendo a esperança e a fé, mas Jesus vem cumprir as
promessas do Pai e ao converter a água em vinho mostra-nos que
já não há razões para a tristeza, que com Ele chega plenamente a
alegria da salvação.
Os discípulos ainda que sejam nomeados no início e no fim do
relato, não têm uma participação directa nos acontecimentos mas
são testemunhas do início da acção milagrosa de Jesus e no final
este acontecimento aumenta-lhes a fé.
O noivo recebe o reconhecimento pela qualidade do vinho
servido, o chefe de mesa é quem prova o vinho que antes era água,
corrobora o milagre e os serventes são os que enchem as talhas de
água, do que têm e possuem.

Perguntas para a leitura pessoal
• Com quem está Jesus no casamento?
• Qual é la atitude de Maria perante a falta de vinho?
• Por que é que Jesus não quer realizar o milagre?
• Por que é que Jesus, finalmente, realiza o milagre?
2 - MEDITAÇÃO
O que me diz o texto? O que nos diz o texto?
Começamos a nossa meditação com as palavras do Santo Padre a
um grupo de namorados, em 11 de Setembro de 2011:
“Nas bodas de Caná, quando o vinho terminou, Maria convidou os
servos a dirigirem-se a Jesus e deu-lhes uma indicação clara:
«Fazei tudo o que Ele vos disser» (Jo 2, 5). Valorizai estas palavras,
as últimas de Maria descritas nos Evangelhos, quase um seu
testamento espiritual, e tereis sempre a alegria da festa: Jesus é o
vinho da festa!
Como namorados estais a viver uma fase única, que abre para a
maravilha do encontro e faz descobrir a beleza de existir e de ser
preciosos para alguém, de poder dizer um ao outro: tu és importante
para mim. Vivei com intensidade, gradualidade e verdade este
caminho. Não renuncieis a perseguir um ideal alto de amor, reflexo
e testemunho do amor de Deus!”
Perguntas para a Meditação:
• Com que personagem te identificas? ¿
• Percebes com facilidade as necessidades dos outros como a mãe
de Jesus?
• Como o chefe de mesa descobres na tua vida a acção de Deus?
• Ajudas os outros a suprir as suas necessidades como Jesus?
• Como os serventes ofereces a tua simplicidade a Deus?
• Como os discípulos aumenta a tua fé quando percebes a acção de
Deus?
3 - ORAÇÃO
Rezamos pausadamente esta oração:
“Jesus, nosso Mestre, nós Te damos graças pelo sinal que
realizaste em Caná, manifestando as bodas de Deus com o seu
povo. Nós Te bendizemos pelo sinal do vinho e o cálice da nova
Aliança.
Nós Te pedimos por todas as pessoas à nossa volta que estão
privadas da alegria que Tu nos revelas com a tua presença e com o
dom do teu Espírito de festa”.

