
 

 

30 de janeiro | 2021 

 

ORAÇÃO 

 

ACENDER O CÍRIO…  
 Vamos acender o Círio do Jubileu, sinal da presença  
  de Deus Pai que nos recria em cada tempo, 
  de Jesus Cristo que nos chama a lançar redes de Esperança, 
  do Espírito de LUZ que nos abre caminhos de futuro. 
 

CÂNTICO – Porque toda a vida vem de Ti (enquanto se acende o Círio)  

Letra e Música: John H. Keating 

  Porque toda a vida vem de Ti 
  Em Tua luz, vejo a luz 
  Porque toda a vida vem de Ti 
  E Tua luz, faz-me ver a luz 
 
Todas/os –  A entrada de Jesus Cristo no nosso coração é a vida interior.  
 O amor é a TRANSFORMAÇÃO em Jesus Cristo. 

Ven. P. Jean Gailhac 
26/III/77 e 6/X/81 

 

INTRODUÇÃO – Cf. Constituições das RSCM, 1.2.26.33 
 

Somos chamadas/os por Deus a uma caminhada na fé, a viver o Evangelho de 
um modo autêntico, a continuar a missão de Jesus Cristo que veio para que todos 
tenham vida. 
 

A nossa caminhada na fé é de total compromisso no seguimento de Jesus Cristo, 
na transformação pessoal n'Ele e na transformação do mundo. 
 

Damos testemunho do amor de Cristo que transforma as nossas vidas e a 
história. 
 

Em todas as nossas obras e ministérios colaboramos com a ação de Deus para 
a transformação do mundo, pelo nosso compromisso no desenvolvimento 
integral e na libertação da pessoa humana. 

 
Todas/os – Senhor, que a nossa presença seja revelação constante de amor e alegria 
 - como foi Maria, mulher de fé e de esperança. 
 Faz-nos sentir as necessidades do teu povo 
 marcando-nos com a fidelidade de Gailhac, 
 e suscita em nós o verdadeiro zelo capaz de transformar o mundo. 

Oração do Instituto das RSCM (adaptado) 



 

 

- 2 - 

 

EVANGELHO – Mulher Samaritana – Cf. Jo 4, 5-42 
 

Narrador – Jesus chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto das terras 
que Jacob tinha dado a seu filho José, onde estava o poço de Jacob. Jesus, 
cansado da caminhada, sentou-se junto do poço. Era por volta da hora sexta. 
Chegou uma mulher Samaritana para tirar água e Jesus disse-lhe:  

Jesus – Dá-Me de beber. 
Samaritana – Como é que Tu, sendo Judeu, me pedes de beber a mim que sou uma 

mulher Samaritana? 
Jesus – Se tu conhecesses o dom de Deus e quem é Aquele que te está a pedir, ‘dá-

me de beber’, serias tu a pedir-lhe e Ele dar-te-ia uma água viva. 
Samaritana – Tu nem sequer tens um balde e o poço é fundo: de onde Te vem, pois, 

essa água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacob, que nos deu este poço 
do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e os seus rebanhos? 

Jesus – Quem bebe desta água voltará a ter sede; mas quem beber da água que 
Eu lhe der jamais terá sede: porque a água que Eu lhe der tornar-se-á nele uma 
nascente de água a jorrar para a vida eterna. 

Samaritana – Senhor, dá-me dessa água para que eu não sinta mais sede e não 
tenha de vir aqui tirá-la. 

Jesus – Vai chamar o teu marido e volta cá. 
Samaritana – Não tenho marido. 
Jesus – Disseste bem, “não tenho marido”, pois tiveste cinco maridos e aquele que 

agora tens não é teu; quanto a isso falaste verdade. 
Samaritana – Senhor, eu vejo que és profeta. Os nossos pais adoraram neste monte 

e vós dizeis que é em Jerusalém que se deve adorar. 
Jesus – Acredita-me, mulher, vai chegar a hora em que nem neste monte, nem em 

Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o 
que conhecemos, porque a salvação vem dos Judeus. Mas vai chegar a hora e 
já chegou, em que os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai em espírito 
e verdade, pois são esses os adoradores que o Pai deseja. Deus é espírito, e os 
Seus adoradores em espírito e verdade é que O devem adorar. 

Samaritana – Sei que o Messias - que se chama Cristo – está para vir; e quando 
vier, tudo nos dará a conhecer. 

Jesus – Sou Eu que falo contigo. 
Narrador – A mulher, então, deixando a bilha, foi à cidade e disse às pessoas, 
Samaritana – Vinde ver um homem que me disse tudo quanto eu fiz. Não será Ele o 

Messias? 
Narrador – Muitos Samaritanos daquela cidade acreditaram nele por causa da 

palavra da mulher que testemunhava. 
Samaritana – Ele disse-me tudo o que eu fiz. 
Narrador – Por isso, quando os Samaritanos foram ter com Jesus, pediram-lhe que 

ficasse com eles. Ele ficou lá dois dias. Ao ouvi-Lo muitos mais acreditaram e 
diziam à mulher:  

Samaritanos – Já não é por causa das tuas palavras que acreditamos; nós próprios 
ouvimos e sabemos que Ele é realmente o Salvador do Mundo. 
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CÂNTICO – SAMARITANA Letra e Música: Maria do Céu Quinteiro, RSCM 
 

1.  Era hora certa, hora do sol 
 Vinha já cansado ao meio-dia 
  Dá-me de beber - Ele suplicou 
  À mulher da Samaria 
 

 

 Samaritana 
 Estavas longe de encontrar 
 O bom Profeta 
 Ali tão perto de Sicar 
  Ele pediu água  
  E quem bebeu foste tu 
  Samaritana 
  Só, no teu poço de Jacob 

2.  Se tu conheceras o dom de Deus 
 De uma Água Viva pedirias 
  Dá-me de beber - Ele suplicou  
  À mulher da Samaria 

 

  
À semelhança da Samaritana, as Irmãs do Sagrado Coração de Maria são 
chamadas a crescer no conhecimento de Jesus Cristo e na transformação 
pessoal n’Ele.  
 

Através da Missão geradora de vida, comprometem-se a TRANSFORMAR o 
mundo, principalmente a vida de todos aqueles a quem se dedicam. 

 
E eu? Desejo deixar-me TRANSFORMAR pela Água Viva que é Jesus Cristo? 
Que passos quero continuar a dar para contribuir para a TRANSFORMAÇÃO 
do Mundo? 

 
SILÊNCIO… PAI NOSSO… 
 

BÊNÇÃO 
Todas/os   –  Que Jesus, paciente, sempre amável  
 reine para sempre nos nossos corações, nas nossas palavras,  
 no nosso tom da nossa voz e em todo o nosso modo de proceder.  
 Que o nosso rosto seja sereno e deixe transparecer a bondade 
 e seja em tudo imagem de Jesus Cristo. 
 Amen. 

Ven. P. Jean Gailhac 
20 de fevereiro de 1877 (adaptado) 

 

CÂNTICO – SAMARITANA  

3.  Nunca, nunca mais irás ter sede  
 E ela essa verdade já sentia  
  Dá-me de beber - Ele suplicou  
  À mulher da Samaria 

 Samaritana… 
 

GLÓRIA AO PAI, E AO FILHO, E AO ESPÍRITO SANTO… 


