
 

ALDEIAS DE CANÁ 

“Simão e os que estavam com Ele seguiram-n’O. E tendo-O encontrado, disseram-Lhe: «Todos Te 

procuram.» Mas Ele respondeu-lhes: «Vamos para outra parte, para as aldeias vizinhas, a fim de pregar 

aí, pois foi para isso que Eu vim.» E foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando os 

demónios.» (Mc 1, 36-39) 

De aldeia em aldeia, Jesus percorreu toda a Galileia, Judeia e Samaria, anunciando a Boa Nova. De aldeia 

em aldeia, os Apóstolos percorreram todo o mundo conhecido de então. De aldeia em aldeia, o cristianismo 

chegou até aos confins da Terra. 

As Famílias de Caná têm a graça de serem visitadas por Jesus muitas e muitas vezes: na oração diária, no 

Canto de Oração; na Palavra meditada e contada; na vivência dos sacramentos – o do matrimónio e do 

baptismo, diariamente, o da Eucaristia, semanalmente, e o da Confissão, mensalmente. E porque são assim 

visitadas por Jesus, as Famílias de Caná dedicam-se a visitar os outros, como Maria, levando-lhes Jesus.  

Aldeias de Caná 

Esta dinâmica de Evangelho, este esforço para acolher continuamente a visita de Jesus e O levar aos outros 

não é tarefa de um dia! As Famílias de Caná sabem que é difícil perseverar e que a tentação de desistir está 

sempre presente. Assim, com grande espontaneidade, vamos assistindo a iniciativas de entreajuda, de oração 

conjunta e de partilha de vida, para que o vinho nunca venha a faltar! São as Aldeias de Caná a nascer. 

E como se vive numa Aldeia de Caná?  

- Com muita alegria, claro! Continuamos em clima de festa, em João 2, durante as Bodas de Caná!  

- Com muita atenção ao que faz falta na paróquia, como Maria nas Bodas de Caná: falta quem sirva as 

crianças da catequese, casais em crise, os pais das crianças que vão ser baptizadas? Falta quem cante, leia ou 

ajude na missa? Falta um grupo de oração, onde se reze pelas intenções de todos? O que podem as Famílias 

de Caná oferecer? 

- Com muita atenção ao que faz falta na comunidade onde vivemos, e que é muito maior que a nossa 

paróquia: como podemos levar Jesus para o trabalho? Para a escola dos filhos? Para a faculdade? Quem 

devemos conduzir a Jesus, como Maria conduziu os servos nas Bodas de Caná? 

- Com a presença sempre atenta do sacerdote e a sua orientação espiritual. Sem Jesus, o verdadeiro 

Sacerdote, as Bodas de Caná não teriam passado de uma festa mundana! 

 



 

Como em qualquer aldeia cristã de um passado não muito longínquo, as Aldeias de Caná vivem ao toque das 

ave-marias e ao ritmo da liturgia; o sacerdote visita as várias casas, levando Jesus e os sacramentos; e a 

entreajuda é a fonte da amizade. As Aldeias de Caná vão buscar a Água Viva com as suas Seis Bilhas. É a 

partir delas que devem contemplar a sua vida, corrigindo, aperfeiçoando, limando, aprofundando. 

“Fazei tudo o que Ele vos disser” (Jo 2, 5) 

Muitas Aldeias de Caná viverão assim numa partilha espontânea de vida e de tarefas na paróquia e na 

comunidade, sem necessidade de encontros formais. Outras, pelo contrário, precisarão de se reunir 

periodicamente, para aprofundar a vivência das “Seis Bilhas”. O importante é cada Aldeia de Caná estar 

disponível e atenta para “fazer tudo o que Jesus disser”. Ficam algumas sugestões de encontros: 

- A bênção do Canto de Oração das novas Famílias de Caná, na presença do sacerdote e de toda a Aldeia de 

Caná. Que grande festa! 

- Encontros de oração festiva, com louvor dançado e cantado, história bíblica para os mais novos, partilha da 

Palavra, meditação do Rosário, consagração de todas as famílias à Mãe de Caná e oração de coração.  

- Estudo bíblico, procurando caminhos de vivência da Palavra na família, por exemplo a partir de Os 

Mistérios da Fé. 

- Celebração festiva dos sacramentos da família, por exemplo encontros de renovação das promessas 

baptismais e matrimoniais, encontros de Reconciliação, onde toda a família se possa confessar, incluindo as 

crianças mais pequenas. 

- Reencontros festivos de um dia, com piquenique e brincadeira, com oração e Eucaristia, com 

Reconciliação e partilha de vida.  

Compromisso 

Chegou o momento de cada Família de Caná se colocar ao serviço, como Maria. Onde estão as Famílias de 

Caná mais próximas? Como podemos trabalhar em conjunto e viver em conjunto a espiritualidade das “Seis 

Bilhas”? O que esperamos do sacerdote da nossa paróquia, no acompanhamento de que necessitamos? De 

que forma nos queremos – ou não – organizar, para que o vinho da fé, da esperança e do amor jorre 

abundante na nossa casa e na casa dos irmãos? Não fiquemos à espera que os outros decidam por nós! 

Maria, a Mãe de Caná, é e será sempre o nosso modelo: determinada, Ela tomou a iniciativa de chamar 

Jesus, assim que se deu conta de que o vinho tinha acabado! Eu ficarei atenta, desejosa de escutar o que 

tereis para contar! Rezo por vós e por todas as Aldeias de Caná a nascer… 
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