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3960. Evangelho de domingo02 - tc - (20-01-2013) - Is 62, 1-5; Sl 95; 1Cor 12, 4-11; Jo 2, 1-11 - Três
dias depois, houve um casamento em Caná da Galiléia e a mãe de Jesus estava lá. Também Jesus e seus
discípulos tinham sido convidados para o casamento. Acabou faltando o vinho e a Mãe de Jesus disse
para ele: “Eles não têm mais vinho”. Ao que Jesus respondeu: “O que a senhora quer de mim? Ainda
não chegou a minha hora”. Então sua mãe disse aos criados: “Façam tudo o que ele mandar”.
Ora, estavam ali seis vasilhas de pedra, cada uma de 80 a 120 litros. Serviam para as purificações que os
judeus costumavam fazer. Jesus disse aos criados: “Encham de água estas vasilhas”. Eles encheram as
vasilhas até a boca. Então ele disse: “Agora, tirem um pouco e levem ao mestre-sala”. E eles levaram. O
mestre-sala experimentou a água transformada em vinho e não sabia de onde tinha vindo aquele vinho.
Mas bem que o sabiam os criados que tinham tirado a água. Então o mestre-sala chamou o noivo e
disse: “Todo mundo serve primeiro o vinho melhor; serve depois o inferior, quando já estão quase
embriagados. Mas você guardou o vinho bom até agora!” Esse foi o primeiro dos milagres de Jesus; foi
em Caná da Galiléia. Assim manifestou a sua glória e seus discípulos acreditaram nele. Depois, Jesus
desceu até Cafarnaum, com sua Mãe, os irmãos e os discípulos. Ficaram ali somente por alguns dias.
Recadinho: - Que lugar ocupa a Eucaristia em sua vida? - Você procura sempre descobrir a vontade de
Deus a seu respeito? - Você lê a Bíblia? Quando? - Você serve, como Maria? - Como você encara o
matrimônio?
3961. Barcelona: pausa para a oração no centro da cidade - Algo de novo haverá a partir de hoje, 20 de
janeiro de 2013, em Barcelona, na Espanha. A Delegação da Pastoral Universitária da Arquidiocese de
Barcelona, em união com o Centro Edith Stein, está promovendo a iniciativa “15 minutos de oração
diária”. A iniciativa quer propor aos fiéis e transeuntes, que se encontrem no centro da cidade, uma
pausa da vida corrida da cidade e dedicar um espaço diário para dialogar com Deus. Os momentos de
oração serão na Paróquia de Santana, no centro da cidade, de 14h15 às 14h30, horário em que as
pessoas que trabalham fazem um intervalo, nutrindo corpo e alma. Segundo a Arquidiocese de
Barcelona, o formato de oração será sempre o mesmo: "centrado no Evangelho, com um estilo apto
para todos os estilos". Com a campanha de oração, o Centro Edith Stein de Barcelona prossegue seu
trabalho de promoção espiritual nas universidades e na sociedade como um todo.
Lendo a notícia, um de nossos leitores que acompanha nossos boletins diários “Vivências” comentou
que é isto que fazemos, oferecendo a nossos leitores, todos os dias, o Evangelho do dia com uma
reflexão em torno de apenas cinco perguntas. (http://www.aparecidadasaguas.com/?c=56&Dia)
3962. Encontro Nacional de Formadores e Diretores Espirituais - De 21 a 25 de janeiro de 2013,
realiza-se em Aparecida (P), no Seminário Redentorista Santo Afonso, um Encontro Nacional de
Formadores e Diretores Espirituais promovido pela Organização dos Seminários e Institutos do Brasil
(OSIB) e com o tema “A Diocesaneidade como Fundamento da Espiritualidade Presbiteral Alicerçada
no Bom Pastor e na Caridade Pastoral”. O encontro tratará da distinção entre a espiritualidade própria
do Presbítero diocesano e as outras espiritualidades, além de fortalecer a identidade e a vivência
espiritual do sacerdote diocesano e focalizar a Eucaristia como fonte e ápice de sua espiritualidade.
3963. 10% da receita bruta do país à saúde - Chegaremos lá?! - O Movimento Nacional em Defesa da
Saúde Pública, que recolhe assinaturas em apoio ao projeto de lei que visa destinar 10% da receita bruta
do país à saúde, já recolheu até agora mais de 700 mil assinaturas. A coleta segue até 31 de março/2013,
e espera recolher mais de 1,5 milhão de assinaturas, o que corresponde a 1% do eleitorado nacional,
adesão que permite apresentar projeto de lei de iniciativa popular. O documento será encaminhado à
Câmara dos Deputados para iniciar a tramitação legal. O abaixo-assinado tem como objetivo mobilizar
os deputados e senadores com uma grande adesão popular para garantir o repasse assegurando o
atendimento da população brasileira pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil participa da iniciativa coletando assinaturas. Para isso disponibiliza um formulário que
pode ser impresso para quem desejar contribuir recolhendo adesões de apoio ao projeto. Para que a
assinatura possa ser validada é necessário preencher todos os campos do formulário.

