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TEMPO DO NATAL 
SANTA MARIA VIRGEM DE CANÁ 

 
Antífona de entrada Cf. Jo 2,1.11 

Houve bodas em Caná de Galiléia 

e a Mãe de Jesus estava lá. 

Cristo manifestou a sua glória 

e os seus discípulos creram nele. 
 

Coleta 

Senhor, Pai santo, 

por vosso admirável desígnio, 

quisestes que a Virgem Maria 

participasse do mistério da nossa redenção: 

concedei, vos pedimos, 

que, obedientes às palavras da Mãe de Cristo, 

pratiquemos o que o vosso filho nos ensinou no evangelho. 

Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 

na unidade do Espírito Santo. 
 

Primeira leitura 

Leitura do livro do Êxodo 19,3-8a 

Moisés subiu para Deus e o Senhor o chamou do alto da montanha nestes termos: Eis o que 

dirás à família de Jacó, eis o que anunciarás aos filhos de Israel: Vistes o que fiz aos 

egípcios, e como vos tenho trazido sobre asas de águia para junto de mim. Agora, pois, se 

obedecerdes à minha voz, e guardardes minha aliança, sereis o meu povo particular entre 

todos os povos. Toda a terra é minha, mas vós me sereis um reino de sacerdotes e uma 

nação consagrada. Tais são as palavras que dirás aos israelitas. 

Veio Moisés e convocando os anciãos do povo, comunicou-lhes as palavras que o Senhor 

lhe ordenara repetir. E todo o povo respondeu a uma voz: Faremos tudo o que o Senhor 

disse. 

 

Salmo de meditação Sl 118,1-2.10-11.12 e 14.15-16 

 

R/ Vós nos destes os mandamentos para serem fielmente observados. 

 

Feliz o homem sem pecado em seu caminho, 

que na lei do Senhor Deus vai progredindo! 

Feliz o homem que observa seus preceitos, 

e de todo o coração procura a Deus. R/ 

 

Pois não haveis de me deixar entregue à morte, 

nem vosso amigo conhecer a corrupção. 

Vós me ensinais vosso caminho para a vida; 
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junto a vós, felicidade sem limites, 

delícia eterna e alegria ao vosso lado! R/ 

 

Ó Senhor, vós sois bendito para sempre; 

os vossos mandamentos ensinai-me! 

Seguindo vossa lei me rejubilo 

muito mais do que em todas as riquezas. R/ 

 

Eu quero meditar as vossas ordens, 

eu quero contemplar vossos caminhos! 

Minha alegria é fazer vossa vontade; 

eu não posso esquecer vossa palavra. R/ 

 

Aclamação ao evangelho Cf. Lc 11,27 

R/ Aleluia, aleluia, aleluia! 

Felizes aqueles que ouvem a palavra de Deus 

e a põem em prática; 

feliz é a bem-aventurada Virgem Maria 

que cumpriu plenamente a vontade de Deus. R/ 
 

Evangelho 

Evangelho de Jesus Cristo segundo João 2,1-12 

Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galiléia e a mãe de Jesus estava lá. Jesus 

foi convidado para as bodas e os seus discípulos também. 

Como não houvesse mais vinho, a mãe de Jesus lhe diz: “Eles não têm vinho!” Responde-

lhe Jesus: “Que temos nós com isso, mulher? Minha hora ainda não chegou”. Sua mãe diz 

aos serventes: “Fazei tudo o que ele vos disser”. 

Havia ali seis talhas de pedra para a purificação dos judeus, cada uma contendo de duas a 

três medidas. Jesus lhes diz: “Enchei as talhas de água”. Eles as encheram até a borda. 

Disse-lhes então: “Tirai agora um pouco d’água e levai-a ao mestre-sala”. Eles a levaram. 

Quando o mestre-sala provou da água transformada em vinho (ele não sabia de onde vinha, 

mas o sabiam os serventes que haviam retirado a água) chama o noivo e lhe diz: “Todo o 

homem serve primeiro o bom vinho e, quando os convidados já estão embriagados, serve o 

pior. Tu guardaste o bom vinho até agora!” 
Este início dos sinais, Jesus o fez em Caná da Galiléia e manifestou a sua glória e os seus discípulos 

creram nele. 

 

Sobre as oferendas 

Aceitai, Senhor estes dons que alegres vos oferecemos, 

e, pela ação do vosso Santo Espírito, 

transformai-os no corpo e no sangue do vosso Filho, 

Jesus Cristo, que, implorado por sua Mãe, 

transformou milagrosamente a água em vinho 

e prenunciou a hora de sua gloriosa paixão. 

Por Cristo nosso Senhor. 
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Prefácio 

Na verdade, ó Deus, Pai Santo, 

é nosso dever dar-vos graças e glorificar-vos 

nesta celebração da gloriosa Virgem Maria. 

 

Ela, solícita com os esposos, intervém junto ao Filho 

e ordena aos serventes que executem as palavras dele: 

as jarras enchem-se de vinho e os convivas se alegram, 

prefigurando o convívio nupcial 

que Cristo prepara todos os dias para a Igreja. 

Por este sinal admirável, 

anuncia-se a chegada dos tempos messiânicos, 

prediz-se a efusão do Espírito Santo, 

e prenuncia-se a mística hora 

em que Cristo se revestirá com a púrpura da paixão 

e doará sua vida na cruz pela Igreja sua esposa. 

 

Por isto, os anjos adoram a vossa majestade, 

e se alegram eternamente na vossa presença. 

Unidos a eles, proclamamos a vossa glória, 

dizendo (cantando) a uma só voz: 

Santo, Santo, Santo... 
 

Antífona da comunhão 

Bem-aventurada sois, ó Virgem Maria: 

por vós o Filho deu início aos sinais salvíficos; 

por vós o Esposo preparou o vinho novo para a Esposa; 

por vós os discípulos creram no seu Mestre. 
 

Depois da comunhão 

Senhor, saciados com o sacramento 

do corpo e do sangue do vosso Filho, 

suplicantes vos pedimos, 

que, a exemplo da bem-aventurada Virgem Maria, 

acreditando com fé no vosso Cristo, 

e compartilhando as necessidades da Igreja, 

preparemos a vinda do vosso Reino de concórdia e de paz. 

Por Cristo nosso Senhor. 


