
 

 
 

MÃE DE CANÁ 

Consagração 

O mês de Maio é, por excelência, o mês de Maria. Assim, ainda durante o Tempo Pascal, e na alegria que 

nos traz a Ressurreição de Jesus, podemos naturalmente renovar a nossa consagração à Mãe de Caná, e fazê-

lo como se desta consagração dependesse a nossa vida – porque talvez dependa mesmo… 

As Famílias de Caná consagram-se a Nossa Senhora no início da sua caminhada, e fazem-no num impulso 

de amor e de confiança que só os pequenos e os simples possuem. As Famílias de Caná não esperam pelo 

seu amadurecimento espiritual ou por uma formação específica para se entregarem, sem reservas, nos braços 

da Mãe. Elas entendem a lógica de Deus, que oferece as mães às crianças antes ainda das crianças tomarem 

consciência de que existem, quando estão todas envolvidas pela mãe e vivem literalmente dela, no útero 

materno. As crianças pequenas precisam da mãe para se alimentarem, para crescerem e para se tornarem 

adultos responsáveis. Quem cresceu sem uma mãe sabe a falta que ela lhe fez! Assim também as Famílias de 

Caná se confiam aos cuidados da mãe antes de serem dignas dessa mesma mãe, antes de serem capazes de 

viver plenamente, ou mesmo parcialmente, o seu compromisso e os restantes ensinamentos da Igreja. A 

nossa consagração é o ponto de partida, não o ponto de chegada.  

A oração de consagração 

O que significa, na prática, viver a consagração à Mãe de Caná? Significa rezá-la diariamente, em família. É 

talvez a forma mais simples de iniciar a prática da oração familiar, rezar esta oração tão simples, tão 

pequena, mas tão poderosa. Rezando de coração, com intenção pura e com a amor e a confiança que os 

pequeninos depositam na sua mãe, veremos os milagres acontecer, como os noivos de Caná.  

O Rosário meditado 

A segunda parte da nossa consagração é a oração do Rosário. O Rosário é, na verdade, a oração que mais 

nos aproxima do Coração de Maria. De facto, mais do que rezar a Maria, no Rosário nós rezamos como 

Maria, ao jeito de Maria. Diz-nos o Evangelho que Maria meditava todos os dias na Palavra, na sua oração 

pessoal, e que depois contemplava esta Palavra feita Carne, “carne da sua carne e ossos dos seus ossos” 

(Gn 2, 23), no seu Filho Jesus. Maria não entendia estes mistérios na sua totalidade, nem podia: os mistérios 

da fé têm uma profundidade eterna, que teremos o gozo de aprofundar ao longo de toda a nossa eternidade 

em Deus. Por outras palavras: são infinitos como Deus é infinito, e nunca esgotaremos o seu significado, por 

mais que neles meditemos. Maria observava e escutava Jesus, meditava no que via e ouvia, e calava. Diz-

nos S. Lucas: “Quanto a Maria, conservava todas estas coisas, ponderando-as no seu coração” (Lc 2, 19) 



 

 
 

Assim, quando, na oração do Rosário, meditamos nos diversos episódios – as diversas histórias – da vida de 

Jesus, estamos a imitar Maria, que fazia e continua a fazer a mesma coisa, por toda a eternidade. A 

maravilha do Rosário é também esta: permitir-nos, no espaço de uma semana, contemplar Jesus “inteiro”: 

menino, adulto, sofredor, redentor, glorioso. Sem a oração do Rosário, provavelmente a nossa oração seria 

mais pobre, porque talvez passássemos largos meses sem contemplar, por exemplo, o mistério da 

Transfiguração, ou a morte de Jesus, ou o mistério da Encarnação. O Rosário lança-nos naturalmente nesta 

contemplação semanal da vida do nosso Salvador. 

O Rosário é também a melhor fonte de histórias bíblicas. Cada mistério do Rosário é uma história de Jesus, 

e as crianças nunca se cansam de as escutar. Através do Rosário, os nossos filhos aprenderão as mais 

importantes histórias da Bíblia e, por causa desta oração diária, saberão contar a história de Jesus a quem 

quer que lha peça, seguindo com simplicidade os mistérios que vão aprendendo a conhecer de cor. 

Por fim, o Rosário permite-nos rezar a Oração de Jesus, no Pai-Nosso; e rezar a Oração da Santíssima 

Trindade, ou seja, a Avé-Maria. Sim: a primeira parte da Avé-Maria foi ensinada ao Anjo Gabriel por Deus 

Pai, quando Deus Pai o enviou a anunciar a Maria a sua maternidade divina (Lc 1, 28); a segunda parte, diz-

nos o Evangelho de Lucas, foi ensinada pelo Espírito Santo a Isabel, quando Maria a visitou (Lc 1, 42); e a 

palavra central de cada Avé-Maria é o nome de Jesus, Deus Filho! A Avé-Maria conclui depois com uma 

oração de súplica de toda a Igreja, confiada à intercessão de Maria, como os noivos de Caná. Como não há-

de esta oração ter um poder infinito junto de Deus? Como conclusão de cada mistério, louvamos e 

glorificamos o Deus de Quem Jesus revelou o nome: “Pai, Filho e Espírito Santo.” (Mt 28, 19).  

Rezar o Rosário em família 

O Rosário é uma oração riquíssima, mas talvez seja o elemento que as famílias acham mais difícil de 

concretizar, pelo cansaço acumulado ao fim de um dia de trabalho. É preciso, então, dar o primeiro passo, 

oferecendo ao Senhor o primeiro lugar, e encontrando tempo para rezar pelo menos um mistério em família. 

Os outros mistérios podem ser rezados nas várias viagens entre casa e trabalho, por exemplo.  

Tornemos a oração do Rosário agradável para os mais novos, oferecendo-lhes livros ilustrados sobre os 

vários mistérios ou dando-lhes folhas para colorir com um ou mais mistérios, enquanto vamos rezando e eles 

vão escutando e acompanhando ao seu ritmo. Sejamos criativos, como Deus é criativo! 

Que o mês de Maio seja uma fonte de vida nova na nossa casa, com a (re) descoberta da presença de Maria, 

nossa Mãe, na nossa vida e na santificação da nossa família. Ámen! Aleluia! 
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