
 

AMARÁS O SENHOR  

 

As Bodas de cada dia  

As Famílias de Caná vivem continuamente em ambiente de Bodas, pois nascem e crescem em João 2 – As 

Bodas de Caná. Viver em clima de Bodas significa, como já tantas e tantas vezes meditámos, viver em clima 

de amor exclusivo, esponsal, apaixonado: “Nós, Jesus”.  

O Evangelho põe em confronto duas atitudes diferentes para com Deus. Uma delas é a atitude do 

funcionário zeloso, que cumpre o que deve cumprir com honestidade, mas sem paixão; a outra é a atitude do 

filho, do esposo, do pai, do amigo, que cumpre o seu dever porque quer bem ao seu Senhor. Podemos 

cumprir a Lei de Deus sem O amar com paixão? Tecnicamente, podemos. Tal como podemos, por exemplo, 

ser tecnicamente bons médicos sem amar os doentes. Muitos fariseus cumpriam de facto os Mandamentos. 

O Jovem Rico era um deles. Hoje, nas paróquias e nos diversos apostolados, encontramos muita gente que 

faz o seu trabalho tecnicamente bem, mas sem grande amor. Deus fica certamente feliz com a sua boa 

vontade! No entanto, se a técnica não é tudo quando se fala em medicina, ela não é quase nada quando se 

fala na Lei de Deus… Quase que podemos escutar os passos diligentes de Maria, apressando-se a dizer a 

Jesus, e referindo-se a tais servos cumpridores: “Jesus, eles não têm vinho.” 

Há uns anos, quando preparava um grupo de crianças para a primeira comunhão, ouvi esta pergunta caricata 

da mãe de uma menina que faltava continuamente à catequese: “Que orações quer a catequista que eu ensine 

à minha filha para ela fazer a comunhão? O Pai-Nosso e a Avé-Maria? Mais alguma? Diga-me quais, que eu 

ensino.” Naquele momento percebi a tristeza de Jesus diante do grupo dos fariseus, cumpridores zelosos, 

mas de coração frio como pedra. Como fazer compreender que falamos de amor? “Eles não têm vinho...” 

Peguemos agora no Evangelho. Abramos as suas páginas mais belas e deixemo-nos comover pela 

Samaritana, pela mulher adúltera que lavou os pés de Jesus com as lágrimas e os enxugou com os cabelos, 

pela prontidão com que Mateus deixou a banca dos impostos ou Zaqueu saltou do sicómoro, pela amizade 

intensa de Pedro, capaz de, por Jesus, cortar as orelhas dos inimigos ou abandonar a rede a rebentar de 

peixe. Deixemo-nos comover pela Madalena, de pé junto à cruz até ao fim, e a primeira a correr ao túmulo 

na manhã de Páscoa, ou por Maria, sentada aos pés do Senhor e esquecida de todos os seus afazeres. Que 

distingue estas personagens coloridas das outras? Já não se trata de um cumprimento técnico da lei, de uma 

festa insípida, sem vinho nem emoção; trata-se de paixão. É verdadeiramente um amor extasiado, 

apaixonado, contemplativo, que dá sentido a tudo o que se vive. É um amor feito de excessos - como toda a 

paixão - tão bem espelhado no frasco de perfume quebrado sobre os pés de Jesus.  

 



 

O vinho novo de cada dia 

As Famílias de Caná são famílias apaixonadas, que vivem todos os dias o mistério das Bodas em que Jesus é 

o único e verdadeiro Esposo, a fonte da alegria, da esperança, do amor. Olhemos para nós e para cada uma 

das nossas famílias. Será que bebemos diariamente do vinho novo do Reino? Talvez tenhamos caído numa 

rotina espiritual insípida, “sem álcool”… Façamos o nosso exame de consciência:  

- Sentimos verdadeira necessidade de nos encontrarmos com Jesus todos os dias, em oração?  

- Quando Jesus nos fala pela Palavra, sentimos “arder o coração”, como os discípulos de Emaús? Deixamo-

nos entusiasmar por tudo o que Ele nos pede? 

- Quando a Igreja nos fala, aderimos de coração, procurando aprofundar os seus ensinamentos para os pôr 

em prática, conscientes de que Jesus nos fala pela sua Igreja? Ou estamos logo prontos a refutar, questionar, 

analisar e contradizer, como quem assiste a um debate no parlamento?  

- Quando nos envolvemos no trabalho da paróquia ou de qualquer outro apostolado, fazemo-lo porquê ou 

por quem? Estaremos a servir o nosso eu, alimentando a vaidade e procurando a promoção pessoal? Ou 

servimos Jesus e, então, alegramo-nos com as humilhações e com tudo o que nos torne semelhantes a Ele?  

- Quando nos confessamos, fazemo-lo por medo da condenação eterna, ou porque estamos sinceramente 

tristes por ter ofendido o Senhor? Eis uma pergunta difícil: sofremos por ter causado tristeza a Jesus, ou 

simplesmente porque estamos desiludidos connosco mesmos? 

Compromisso 

Dizia o Papa Francisco no dia 6 de julho de 2015, numa homilia sobre as Bodas de Caná: “O melhor vinho 

ainda está para vir.” As Famílias de Caná são no mundo sinal de que este vinho novo já está entre nós. Não 

permitamos, pela nossa atitude, que alguém veja nas Famílias de Caná meros funcionários do Reino!  

Somos Filhos e Filhas de Deus, somos a Amada do Cântico dos Cânticos, somos Israel, a noiva que os 

Profetas cantaram em poesias divinas, somos a Esposa do Apocalipse. Faremos tudo o que Jesus disser, 

como nos pede Maria, cumprindo a Lei da Igreja até ao último jota (Mt 5, 18), não por medo, mas por amor; 

seremos excessivos, sim, como excessivo é o amor, quando se trata de servir, de dar até doer, de prolongar a 

oração; sorriremos através das humilhações; evitaremos pecar para não entristecer o Amado.  

Mas como fazer para nos apaixonarmos assim? Disse S. João: “Nós amamos porque Deus nos amou 

primeiro.” (1Jo 4, 19) Abramos a Bíblia, visitemos o sacrário, escutemos atentamente e deixemo-nos 

amar… Pouco a pouco, este amor divino abrasará o nosso coração e, por fim, possui-lo-á. Ámen! 
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