
 

 
 

OUVIR O QUE O ESPÍRITO DIZ ÀS IGREJAS 

“Quem tem ouvidos, oiça o que o Espírito diz às Igrejas” (Ap 2, 7) 

S. João escreve o Apocalipse, dirigindo-se às “sete igrejas que estão na Ásia” (Ap 1, 4) e pedindo, por sete 

vezes, que estejam atentas ao que o Espírito lhes disser. 

É assim também que hoje escrevo este ensinamento mensal, dirigido a todas as Famílias de Caná, para que 

estejam atentas ao que o Espírito lhes disser. A nossa vocação de Família de Caná vive deste mandamento 

de Nossa Senhora: “Fazei tudo o que Ele vos disser” (Jo 2, 5), o que é outra forma de dizer: “Quem tem 

ouvidos, oiça o que o Espírito diz às Igrejas.” (Ap 2, 7) 

Os encontros diários e semanais das Famílias de Caná 

Ser Família de Caná é, antes de mais, um compromisso familiar de cada família. Muitos me têm perguntado: 

“As Famílias de Caná têm encontros, reuniões?” Sim, as Famílias de Caná têm encontros diários e semanais: 

diários, na sua casa, junto ao Canto de Oração; semanais, na sua paróquia, na missa dominical. Estes dois 

tipos de encontro são os mais importantes da sua espiritualidade particular. Aliás, não é possível ser Família 

de Caná sem viver estes dois tipos de encontro, recordando sempre que um deles é diário, porque uma 

Família de Caná não pode passar um só dia sem rezar em conjunto e sem evangelizar os seus filhos. Para se 

ser Família de Caná não é preciso nenhum outro tipo de encontro, pois a nossa espiritualidade vive-se 

primeiramente em família, de acordo com a tradição hebraica e a experiência dos primeiros cristãos.  

Aldeias de Caná 

O que são, então, as Aldeias de Caná? São grupos de Famílias de Caná que nascem e crescem a partir do 

compromisso de cada Família de Caná com as “Seis Bilhas”: 1ª Nós, Jesus; 2ª Sacramentos; 3ª Bíblia; 4ª 

Canto de Oração; 5ª Visitação; 6ª Consagração e Rosário. O Papa Francisco pede aos cristãos que sejam 

“pessoas-cântaro” (A Alegria do Evangelho, nº 86). Ao estenderem generosamente as suas “bilhas” para a 

Fonte do Coração de Jesus, as Famílias de Caná acabam por saciar a sede de quem as rodeia, na paróquia, no 

grupo de amigos, no trabalho, na escola dos filhos, no mundo. 

Assim, as Famílias de Caná devem estar atentas ao que o Espírito lhes quer dizer. E tal como no Apocalipse, 

também aqui as Palavras do Espírito serão diferentes de “Igreja para Igreja”, ou de “Aldeia para Aldeia”. 

Não existem modelos ou leis a reger os encontros entre Famílias de Caná, para além das “Seis Bilhas”.  

Aqui ficam então algumas sugestões. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito lhe diz em particular… 

 



 

 
 

Encontros Aldeias de Caná 

- Quem deverá começar? Naturalmente, deverá começar uma Aldeia de Caná aquela família que perceber o 

chamamento de Deus. E nesse caso, deve avançar com prontidão, expondo a sua ideia ao pároco e a nós, 

Família Power, para garantir que a Aldeia nascente se mantém no espírito do movimento. 

- Quem deverá fazer parte da Aldeia? As Famílias de Caná que quiserem, da mesma área geográfica, ou do 

mesmo grupo de amigos, ou da mesma paróquia. Não há regras. Também podem pertencer à Aldeia famílias 

que não vivam o compromisso Famílias de Caná, mas que sintam vontade de o vir a fazer. Não há qualquer 

obrigatoriedade de se ter feito um Retiro Famílias de Caná antes de se pertencer a uma Aldeia.  

- Como deverão ser os encontros? Em primeiro lugar, muito alegres, porque estamos em João 2, celebrando 

as Bodas de Caná, as Bodas do Cordeiro, o Banquete do Reino de Deus. Depois, as “Seis Bilhas” apontam-

nos três grandes pilares: a oração, a evangelização e o serviço. A partir daqui, as possibilidades são infinitas. 

Os encontros podem e certamente serão diferentes de Aldeia para Aldeia, de mês para mês. Algumas 

Aldeias de Caná precisarão de se disponibilizar para a catequese, outras para o cuidado dos doentes ou dos 

imigrantes, outras para o acompanhamento de casais em crise ou de noivos; outras ainda poderão organizar 

encontros de oração mensais ou semanais abertos a todos, seguindo uma linha de oração própria das 

Famílias de Caná, com terço, adoração, louvor partilhado e meditação da Palavra; noutros tempos e lugares 

talvez haja necessidade de se organizarem encontros bíblicos, ou de preparação do batismo das crianças. Se 

este trabalho for acompanhado de uns tempos de oração em conjunto e de meditação a partir de cada uma 

das “Seis Bilhas”, com a colaboração de sacerdotes para os ensinamentos, a Aldeia está formada.  

Maria, Mãe de Caná 

Qual a visão que nos faz sonhar? Voltemos a Caná, ao cuidado de Nossa Senhora junto daquela família 

nascente… Sonhem connosco: imaginem uma grávida adolescente, ou uma pessoa sem fé, ou um casal em 

crise, ou uma mãe solteira que decide batizar o filho, ou uma família de imigrantes que se sente excluída, ou 

um idoso abandonado em casa… Imaginem que alguma destas pessoas se dirige ao pároco a pedir ajuda… E 

imaginem agora o pároco a dizer: “Conheço um grupo de famílias capaz de o/a ajudar neste momento…” 

Uma Aldeia de Caná mede-se pelos frutos! Porque no fundo o importante é perceber onde “falta o vinho” e 

tornar-se “pessoa-cântaro” a transbordar alegria. 

Ficamos à espera das vossas propostas, disponíveis para ir ter convosco aonde estiverem para vos ajudar a 

discernir e a começar esta grande aventura. Ámen! 

Teresa Power, 4-7-15 


