
 

 
 

NÓS, JESUS 

“Se estiverdes unidos a Mim, dareis muito fruto. Porque sem Mim, nada podeis fazer.” (Jo 15, 5) 

A primeira bilha 

As Bodas de Caná são uma festa de casamento entre um homem e uma mulher, entre Deus e cada um de 

nós, entre a família humana e a Família Divina. Assim, a primeira bilha das Famílias de Caná, a bilha que 

estendemos a Jesus para o seu milagre de vida e amor na nossa casa, é esta bilha da comunhão. E para nós, 

esta comunhão exprime-se com duas palavras que repetimos muitas e muitas vezes ao longo do dia: “Nós, 

Jesus”. Duas palavras de extrema simplicidade, convertidas em oração. No entanto, esta simplicidade 

pressupõe um esforço contínuo de união total de corações – o nosso e o de Jesus! 

Tudo ou Nada 

Estaremos suficientemente convencidos de que, sem Jesus, nada podemos fazer, como nos diz o Evangelho? 

“Nada” significa isso mesmo: nada. Mas não fazemos nós tantas coisas sem precisar de Deus? No trabalho, 

em casa, desde que acordamos até nos deitarmos, quantas coisas fazemos nós, e bem, sozinhos? Jesus vem 

contudo dizer-nos no Evangelho que tudo o que fazemos sem Ele vale “nada”, porque não dá fruto… 

O que significa então fazer as coisas com Jesus? Significa, em primeiro lugar, fazê-las por amor. Assim, 

aquele trabalho que eu fiz “para despachar”, aquela pessoa a quem falei “para que não se diga que não 

falei”, aquele discurso ou aquela palestra que fiz “para que se veja”, aquele serviço que prestei “para que não 

me incomodem” e aquele dinheiro que dei ao arrumador de carros “para que não me risque o carro” – tudo o 

que eu fiz por outro motivo que não o amor, não tem qualquer valor para a eternidade.  

Assim, “Nós, Jesus” significa, em primeiro lugar, agir por amor em todas as circunstâncias da nossa vida, 

porque não somos capazes de imaginar sequer Jesus a fazer alguma coisa que não seja por amor; e se a 

queremos fazer com Ele, temos também de a fazer por amor.  

Se, por um lado, esta é uma má notícia – a quantidade de coisas que, ao longo de um dia, deixam de valer o 

que quer que seja para a eternidade! – por outro lado é uma ótima notícia: as coisas mais pequeninas de cada 

dia, os gestos mais triviais, como apanhar um alfinete do chão (e estou a usar o exemplo que Santa 

Teresinha, Doutora da Igreja, usou) podem servir para salvar o mundo! Sim, porque tudo o que fazemos por 

amor, unidos, portanto, ao amor de Jesus, serve para a salvação do mundo, como tudo o que Jesus faz.  

E o que acontece àquelas situações que nos atingem de vez em quando como um tsunami, e transformam as 

nossas vidas num mar de problemas? “Nós, Jesus”… Se com Ele, “tudo” podemos fazer, então não há 

problema ou dificuldade que nos possa roubar a paz. 



 

 
 

Assim, cada um dos nossos gestos quotidianos - da forma como acordamos os nossos filhos de manhã à 

forma como os deitamos à noite; do trabalho que realizamos às atividades que fazemos para descansar; da 

oração às contrariedades; das alegrias aos sofrimentos – e cada um dos nossos verdadeiros problemas – das 

doenças ao desemprego, dos problemas familiares aos problemas mais íntimos - converte-se uma gota de 

água que deitamos na bilha do nosso compromisso. Toda a nossa vida pode assim ser entornada, ser vertida 

nesta bilha de amor, para que de tudo se faça amor. Gota a gota, obedecemos à ordem de Jesus: “Enchei as 

talhas com água!” E depois, Jesus faz o seu milagre, não apenas em nosso favor, mas de todos os que 

partilham connosco as bodas do Reino.  

Compromisso 

 “Nós, Jesus” é uma “bilha” aparentemente fácil de viver. Mas será assim tão fácil conseguir este grau de 

união contínua e intensa com Jesus, capaz de dar valor a tudo o que fazemos? Talvez esta primeira bilha só 

seja possível de viver através de todas as outras…  

Peçamos a Nossa Senhora, rezando-lhe diariamente o terço, que nos ajude a ter com Jesus a mesma 

intimidade que ela tem. 

Meditemos na Palavra das Escrituras todos os dias e a toda a hora, porque só conhecendo a Palavra 

conheceremos verdadeiramente Jesus. 

Passemos horas diante do sacrário, coração a Coração, contemplando este amor mais forte que a morte.  

Sejamos assíduos à Eucaristia, não só dominical, mas todos os dias se possível. 

E quando percebermos que o nosso “ramo” se desprendeu da “Videira”, corramos sem demora ao 

sacramento da Reconciliação! 

Façamos do nosso Canto de Oração oportunidade de ensinar os nossos filhos a viver esta união de corações, 

através de símbolos que ajudem a concretizar cada oferta, cada sacrifício, cada gesto de amor. Um desenho, 

um coração de papel recortado, uma flor do jardim, tudo pode servir para ajudar os mais novos a visualizar a 

sua união com Jesus. 

O mês de junho é, tradicionalmente, o mês do Coração de Jesus. Que a nossa oração “Nós, Jesus!” se torne 

fonte de infinitas graças, para nós e para o mundo inteiro, a partir de agora. Ámen! 

Teresa Power, 6-6-15 


