
 

A FAMÍLIA DE DEUS 

 

“Enquanto Ele falava, uma mulher, levantando a voz do meio da multidão, disse: «Felizes as entranhas 

que te trouxeram e os seios que te amamentaram!» Ele, porém, retorquiu: «Felizes, antes, os que escutam 

a Palavra de Deus e a põem em prática.»” (Lc 10, 27-28) 

 

A Senhora da Anunciação e da Visitação 

As palavras de Jesus, em resposta ao louvor que uma mulher, espontaneamente, fez a Nossa Senhora, são 

em si mesmas o mais alto elogio que Jesus podia fazer a sua mãe: Maria não devia ser louvada pelo que nela 

é carnal, mas sim pelo que nela é espiritual. A sua união com Jesus é a mais perfeita união que é dado a uma 

criatura experimentar, na Terra ou no Céu; mas não se ficou a dever à carne, ou seja, ao facto de Maria ter 

trazido Jesus no seu ventre e O ter amamentado ao seu peito. A união com Jesus foi perfeita, porque Maria 

soube escutar a Palavra e praticá-la, no mais alto grau de perfeição que é possível atingir.  

 

Pela anunciação, Maria revelou a perfeição da sua escuta amorosa e atenta da Palavra do Senhor; pela 

visitação, Maria revelou a perfeição da sua capacidade de praticar esta mesma Palavra, servindo os outros e 

dando-lhes Jesus. Com a sua mãe, Jesus aprendeu a escutar o Pai em oração contínua, incessante, nascida do 

coração como um suspiro de saudade e amor; com a sua mãe, Jesus aprendeu a arte de ter pressa, pressa em 

visitar os outros, levando-lhes a alegria e a salvação. Como podia, pois, Jesus admitir que louvassem a sua 

mãe, esquecendo o que de mais sublime Ela possuía? Seria para nós como louvar uma rapariga por ela ser 

bonita, esquecendo a beleza muito mais importante do seu coração. Desde o início, pois, Jesus procurou que 

o louvor de Maria fosse perfeito, e apontasse para o seu interior, o novo Jardim do Paraíso. 

 

A nova família de Jesus 

Em Israel, a família nuclear tinha um peso pequeno, porque se dissolvia na verdadeira família israelita: a 

tribo. As pessoas eram identificadas – vemo-lo ao longo de toda a Bíblia, e vemo-lo na própria genealogia 

de Jesus – pela tribo a que pertenciam. Era na tribo que nasciam, casavam e morriam, na tribo que 

praticavam a sua religião, na tribo que se descobriam como pessoas.  

Jesus veio romper com as definições tribais da família. Quando nasceu, Jesus foi visitado por estranhos, dos 

pastores aos magos, e não foi acolhido naquela que devia ser a sua tribo, em Belém; depois, ao longo de toda 

a sua vida, Jesus falou-nos da família de Deus, a família daqueles que escutam a sua Palavra e a põem em 

prática; na Cruz, Jesus ofereceu-nos a sua mãe, fazendo de nós irmãos de sangue – de sangue divino, 

derramado em abundância; finalmente, ao vencer a morte do pecado com a vida ressuscitada, Jesus deixou 

de usar a palavra “discípulo” ou até “amigo” ao falar dos Apóstolos e de quantos o seguiam, para usar a 



 

palavra “irmão”: “Vai ter com os meus irmãos e diz-lhes: «Subo para o meu Pai, que é vosso Pai, para o 

meu Deus, que é vosso Deus.»” (Jo 20, 17) 

 

Da família de Nazaré à família de Deus 

Terá sido fácil, para Maria, deixar os laços tribais que definiam a sua família para os abrir à dimensão da 

Igreja, como Jesus lhe ensinou desde o início? Julgo que não. Como qualquer um de nós, embora sem o 

estorvo que o pecado faz na alma, Maria também teve de aprender. Ela sabia, desde o momento da 

Anunciação, que aquele Menino não era só dela. Mas uma coisa é saber em teoria, outra é realmente 

assumir, compreender, “encaixar” na vida quotidiana. Deixar Nazaré e partir para Belém, no final da 

gravidez, foi a primeira das muitas lições que Jesus tinha preparado para ela… A pregação de Jesus, 

empurrando-O cada vez para mais longe do seu abraço e dos seus cuidados, foi para Maria uma fonte 

contínua de lições sobre o desprendimento e o amor ao outro, ao da outra tribo, ao pecador. Quando chegou 

o momento terrível e escandaloso da Cruz, Maria já estava preparada; de outra forma, não conseguiria 

aceitar ser mãe daqueles que mataram o seu Filho! A sua aceitação foi tão profunda, que a Igreja nasceu, no 

dia de Pentecostes, reunida em oração à sua volta: “E todos unidos no mesmo sentimento, entregavam-se 

assiduamente à oração, com algumas mulheres, entre as quais Maria, mãe de Jesus.” (At 1, 14) 

 

Da minha família à Igreja 

As Famílias de Caná, como famílias cristãs, deverão trabalhar para receber de Jesus o mesmo elogio que sua 

mãe recebeu: “Bem-aventurados os que escutam a Palavra de Deus e a põem em prática!” Uma Família de 

Caná que cuide apenas dos seus membros, da sua pequena tribo, não é uma Família de Caná! Como Maria, 

cada um de nós precisa de se desprender, pouco a pouco, do egoísmo que nos faz viver apenas para os 

nossos, e crescer na dádiva e no serviço aos outros. Se não foi fácil para Maria, também não tem de ser fácil 

para nós! Como podemos fazer isto? 

 

Compromisso 

- Olhemos atentamente para a nossa paróquia: onde podemos servir? Poderemos organizar-nos, em Aldeias 

de Caná, para dinamizar momentos de adoração e de oração, catequese, encontros bíblicos, eucaristias 

dominicais, o terço durante o Mês de Maria?  

- Olhemos para os nossos vizinhos, colegas de trabalho, amigos: como os podemos “visitar”? Podemos 

convidá-los para retiros, dar-lhes a conhecer os blogues das Famílias de Caná, ajudá-los na sua vida de fé? 

Está mais do que na hora de as Famílias de Caná darem o passo de se tornarem Aldeia de Caná, a Aldeia de 

todos os que escutam a Palavra de Deus e a põem em prática… Que a Mãe de Caná nos ensine a ter pressa! 
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