
 
 

       
 
 
 
 
 
 
    ENCONTRO 12 / 12 JAN 
 

A ALEGRIA PELA PRESENÇA DO DIVINO 
 
Oração Inicial 
 

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. 
 
1º Passo Statio / Preparação 
 

Momento de silêncio. 
 
2º Passo Lectio / Leitura: Que diz o texto? 
 

No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de 
Jesus estava lá. Jesus e os seus discípulos também foram convida-
dos. A certa altura da boda faltou o vinho. Então a mãe de Jesus 
disse-lhe: «Já não têm vinho!» Jesus respondeu: «E que temos tu e 
eu a ver com isso, mulher? A minha hora ainda não chegou.» 
Ela então disse aos criados de mesa: «Façam tudo o que ele vos dis-
ser.» Havia ali seis vasilhas de pedra das que os judeus utilizavam 
para as suas cerimónias de purificação. Cada uma levava uns cem 
litros de água. Jesus mandou aos criados: «Encham de água essas 
vasilhas.» Eles encheram-nas até acima. 8Depois disse-lhes: «Tirem 



agora um pouco e levem ao mestre de cerimónias para ele provar» 
Eles assim fizeram. O mestre de cerimónias provou a água transfor-
mada em vinho. Não sabia o que tinha acontecido, pois só os criados 
é que estavam ao corrente do facto. Mandou então chamar o noivo 
e observou-lhe: «É costume nas bodas servir primeiro o vinho me-
lhor e só depois de os convidados terem bebido bem é que se serve 
o menos bom. Mas tu guardaste o melhor até agora!» 
Deste modo, em Caná da Galileia, Jesus realizou o primeiro dos seus 
sinais. Assim manifestou a sua glória e os seus discípulos creram 
nele. 

(Jo 2, 1-11) 

• Sabemos saborear a Alegria pela presença do divino? 
• Sou servidor da alegria do Evangelho?  
• Estou atento aos que não têm a alegria da graça divina? 
 
3º Passo Meditatio / Meditação: O que me diz o texto? 
 

A presença da graça de Deus enche os corações de alegria espe-
rança. Viver em comunhão com Deus dá sentido à vida. 
 
4º Passo Oratio / Oração 
 

Anunciai em todos os povos as maravilhas do 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. 
 
Dai ao Senhor, ó família dos povos, 



dai ao Senhor glória e poder, 
dai ao Senhor a glória do seu nome. 
 
Adorai o Senhor com ornamentos sagrados, 
trema diante d'Ele a terra inteira; 
dizei entre as nações: «O Senhor é rei», 
governa os povos com equidade. 

Salmo 95(96) 
 
5º Passo Contemplatio / Contemplação 
 

Há um grande SIM a retinir no universo inteiro, 
Na tua criação maravilhosa, verso e reverso, 
Obra a obra, tudo bem feito por meio do teu Filho amado, 
O Verbo, a Palavra sempre a dizer-se 
E para sempre dita, anunciada, bendita. 
 
SIM, o teu Filho Jesus não foi Sim e Não, 
Mas unicamente SIM. 
E com esse SIM fez-se e mobilou-se o universo inteiro. 
SIM, é sintomático 
Que nas 452 palavras hebraicas de Génesis Um, 
O jardim da tua criação, 
Não se encontre um único NÃO. 
 
É tudo SIM, portanto,  
E é nesse jardim que ecoa também o SIM de Maria, 
E que cada lacuna, cada NÃO, 
Se vá transformando sintomaticamente em SIM. 
 
NÃO têm vinho, diz em Caná Maria para Jesus, 
Mas logo terão vinho em excesso. 
NÃO tenho marido, confessa a Jesus a mulher da Samaria, 



Mas vai ter e está ali mesmo ao lado, 
NÃO tenho ninguém que me lance à água, 
Replica o paralítico à beira da piscina, 
Mas já está ali Jesus mesmo ao lado. 
NÃO tendes nada para comer, pois NÃO, 
Pergunta e afirma Jesus perante os seus Apóstolos, 
Que de madrugada regressam do mar sem nada terem pescado. 
E eles respondem: NÃO! 
Mas já está ali um banquete novo preparado sobre a praia. 
 
Vem, Senhor Jesus, 
Vem nascer em Belém 
E aqui também, 
Que precisamos tanto de Ti e do teu SIM. 

(D. António Couto) 

 
6º Passo Actio / Acção 
 

A quem vou levar a alegria do Evangelho? 


