
 

A BILHA DA MÃE DE CANÁ 

“Jesus, eles não têm vinho...” (Jo 2, 3) 

O Coração de Jesus 

Desde o dia 3 de junho que nos foi oferecida para contemplação, a nós Famílias de Caná, uma imagem de 

Maria, muito humana, muito terna, muito simples. Conhecemo-la como a Mãe de Caná, e é-nos oferecida 

como dom e graça pelo Senhor para os tempos de hoje. Contemplemo-la então com coração orante… 

Numa mão, uma bilha em movimento, inclinando-se para se entornar sobre a outra mão. Não bebemos 

diretamente da bilha: bebemos da concha da mão da Mãe, bem mais acessível, como fazem as crianças 

pequenas. Pela nossa consagração a Maria, todas as graças que o Senhor nos dá nos chegam por Ela.  

Faz-nos bem meditar nisto: nenhuma graça nos chega senão por Maria. Foi o seu “sim”, intimamente unido 

ao de José, que permitiu a Jesus encarnar e habitar entre nós. E se a salvação do mundo começou por Maria, 

ela será igualmente concluída por Maria. Cada vez que recebemos Jesus na Eucaristia, recebemo-Lo das 

mãos de Maria, que no-Lo oferece como ofereceu em Belém, aos pastores, e na Cruz, ao mundo inteiro. Que 

simboliza então a bilha que a Mãe de Caná traz nos braços? O Coração Aberto de seu Filho Jesus. Ele é a 

Fonte da Vida, e as mãos de Maria são a concha que, na Fonte, recebe a água e a derrama no tanque.  

Será que já nos demos conta do quanto devemos à Mãe? De que todas as graças que recebemos, as 

recebemos de suas mãos abertas? Será que Lhe agrademos todos os dias, várias vezes por dia, a sua 

intercessão, a sua atenção constante aos pormenores da nossa vida, Ela que nos dá Jesus? 

Em Fátima, o Papa Francisco lembrava-nos que Maria não é mais misericordiosa que Jesus, procurando 

assim purificar a nossa devoção. Maria não é mais misericordiosa que Jesus. Mas na sua misericórdia, por 

um mistério que nunca entenderemos totalmente, Jesus quis e continua a querer que todas as graças nos 

cheguem por Ela. O Coração de Jesus está nas mãos de sua Mãe. Maior devoção filial que a do Senhor, não 

há. Sejamos, pois, agradecidos ao Senhor por nos oferecer uma Mãe tão boa, e agradecidos a Maria por 

entornar sobre nós a Água e o Sangue do Coração de Jesus. 

“Enchei as talhas com água!” (Jo 2, 7) 

Maria é Mãe de Jesus, mas também é nossa Mãe. A pequena bilha nas mãos da Mãe de Caná é símbolo de 

Jesus, mas também símbolo de cada um de nós, que se consagra a Maria. Deixemos que Maria “pegue” em 

nós ao colo e nos leve à Fonte da Vida, ali junto à Cruz de Jesus. Deixemos que Maria nos encha até cima. 

Nos meses de verão, quase todos nós dispomos de mais tempo para nos colocarmos ali, na Fonte que jorra 

sem cessar. Mas será que o fazemos? Será que o tempo que temos a mais, o oferecemos, em família, ao 



 

Senhor, para que Ele nos encha do seu Amor? Férias significa mais Tempo de Deus e mais Tempo de 

Família. Significa mais tempo para ir à missa – por que não diariamente? – tempo para rezar em família com 

mais vagar, conversando mais demoradamente sobre as leituras da missa do dia, contando mais histórias, 

aprofundando alguns pontos do Catecismo, lendo aos filhos a vida dos santos. Férias significa também 

tempo para peregrinações, unindo o Tempo de Deus e o Tempo de Família numa belíssima combinação de 

diversão e oração, como as Famílias de Caná sabem fazer. Por que não rumar ao Canto de Caná, neste verão, 

para aqui mesmo meditar neste ensinamento e acolher as graças que Maria tem guardadas para nós? 

Cântaros nas mãos de Maria 

E se Maria nos leva ao colo para nos encher de Deus, é também Ela que nos “entorna” sobre o mundo. 

Queremos ser Famílias-cântaro, capazes de levar Jesus a todos. Estaremos a cumprir a nossa missão? Deus 

nos livre de passarmos os longos dias de verão apenas centrados em nós mesmos e nos nossos! Se nos 

deixamos encher de Deus, é para nos darmos. E a nossa doação, à semelhança da de Maria e da de José, 

precisa de ser feita de renúncia. Só dá de verdade quem dá até doer. Enquanto não nos custar um bocadinho, 

enquanto não causar um bocadinho de desconforto, a nossa doação é mentirosa.  

“Eles não têm vinho…” 

Onde terá o vinho acabado, à nossa volta? Onde nos quererá Maria levar, para nos “entornar”, e assim 

derramar o Vinho Novo do Coração de Jesus? O verão, no nosso país, começou com tragédia. Já pensámos 

como vamos ajudar? À nossa volta, há certamente crianças, amigos dos nossos filhos ou nem por isso, que 

não vão ter férias, nem carinho, nem um colo este verão. À nossa volta, há certamente famílias que precisam 

de algum tipo de ajuda, material ou espiritual. À nossa volta há histórias de tragédia iminentes, que talvez 

possamos ainda evitar. Como Maria, estejamos atentos. Não fiquemos à espera que nos venham pedir ajuda. 

Ninguém pediu ajuda à Mãe, naquelas Bodas. Mas Ela estava atenta. Sirvamos então à nossa volta, pela 

oração de intercessão, pelo sacrifício, e pela ação. 

Compromisso 

Diante da imagem da Mãe de Caná, que o Senhor nos oferece, nestes nossos tempos, para contemplação, 

adoremos de joelhos o Coração aberto de Jesus, derramando sobre nós, através da concha da mão da Mãe, o 

Sangue e a Água da Salvação. Sejamos depois bilhas que a Mãe leva à Fonte, e deixemo-nos encher, sem 

pressas, até cima. Bilhas cheias, deixemo-nos conduzir pela Mãe aonde Ela nos quiser levar, para 

dessedentar o mundo sofrido. E voltemos a encher, e voltemos a verter… Famílias-cântaro neste verão 

quente, nas mãos de Maria, façamos tudo o que Jesus disser! Ámen. 
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