
Tempo comum

Dias virão em que o noivo lhes será tirado; nesses 
dias jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo 
em vestido velho, porque o remendo novo arranca 

parte do velho e o rasgão fica maior. E ninguém deita 
vinho novo em odres velhos, porque o vinho acaba 

por romper os odres e perdem-se o vinho e os odres. 
Para vinho novo, odres novos». (Marcos 2)

Os espíritos impuros, quando viam 
Jesus, caíam a seus pés e gritavam: 
«Tu és o Filho de Deus». Ele, porém, 

proibia-lhes severamente que o dessem 
a conhecer. (Marcos 3)

Naquele tempo, Jesus chegou a casa 
com os seus discípulos. E de novo 
acorreu tanta gente, que eles nem 
sequer podiam comer. Ao saberem 

disto, os parentes de Jesus puseram-
se a caminho para O deter, pois 

diziam: «Está fora de Si». (Marcos 3)

Clamo ao Deus Altíssimo,
a Deus que me enche de 
benefícios. Do Céu me 

enviará a salvação, Deus me 
enviará a sua bondade e 

fidelidade. (Salmo 56)

Disse ao homem: 
«Estende a mão». Ele 
estendeu-a e a mão 

ficou curada. (Marcos 3)

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». (…) Disse-lhes Jesus: 
«Enchei essas talhas de água». (…) 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. (João 2)
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Passava Jesus através das 
searas num dia de sábado e 

os discípulos, enquanto 
caminhavam, começaram a 
apanhar espigas. Disseram-
Lhe então os fariseus: «Vê 

como eles fazem ao sábado 
o que não é permitido». 

Respondeu-lhes 
Jesus: (…) .«O sábado foi 

feito para o homem e não o 
homem para o sábado. 

(Marcos 2)
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