
 

 

 

NOSSA SENHORA AUXILIADORA MÃE DE CANÁ 

 

Nossa Senhora Auxiliadora 

S. João diz-nos no seu evangelho que Jesus foi convidado, com os discípulos, para uma festa de casamento 

em Caná da Galileia, muito perto de Nazaré, onde fora criado. Diz-nos também que Maria, sua mãe, “estava 

lá” (Jo 2, 1). Ela era mais do que convidada: ela já lá estava, certamente junto dos pais dos noivos, 

preparando com eles a festa dos seus filhos. Talvez Maria fosse amiga íntima da mãe do noivo ou da noiva, 

ou talvez Jesus e os noivos tivessem brincado juntos, e Maria gostasse deles com aquele carinho especial 

que temos pelos filhos dos nossos amigos. Maria estava lá. Embora ocupasse o lugar de honra de convidada, 

Maria estava lá sobretudo como mãe atenta, disponível, incansável. D. Bosco chamava com razão a Nossa 

Senhora “Auxiliadora”. 

 

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

E foi assim, num silêncio alegre e atento, que Maria se apercebeu da falta do vinho. Só havia uma pessoa 

capaz de resolver o problema: Jesus. Maria conhecia bem o filho que tinha! Sem hesitar, dirigiu-se aos 

servos das bodas e ordenou-lhes que obedecessem em tudo a Jesus. A sua sugestão é hoje para nós também 

uma ordem de amor: “Fazei tudo o que Jesus vos disser.” A Senhora de Caná, a Auxiliadora dos cristãos, 

continua a pedir, a sugerir e a ordenar com a autoridade de mãe: “Fazei tudo o que Jesus vos disser.” Foi 

para assim nos falar que Maria nos veio visitar em Lurdes, em Fátima, no Ruanda, no Guadalupe, e em 

tantos outros lugares do mundo, até aos dias de hoje. 

 

No mês passado, esforçámo-nos por viver o primeiro mandamento da oração do Shemá: “Escuta, Israel”. 

Abrindo o coração à Palavra de Deus através da oração, nós fomos convidados a descobrir a sua vontade em 

cada dia da nossa vida. Hoje, Maria convida-nos a sermos seus imitadores, escutando a Palavra de Jesus e 

obedecendo-Lhe prontamente, como Ela sempre fez. Em Caná, Maria é nossa mãe e nossa professora, 

ajudando-nos a cumprir o Shemá nas nossas vidas como Ela o cumpriu na sua. 

 

Será que fazemos tudo o que Jesus nos diz? Ou pelo contrário, temos sempre respostas prontas sobre a nossa 

falta de tempo, de capacidade, de santidade? Que desculpas arranjamos perante nós mesmos e perante Deus 

para não fazermos tudo o que Jesus nos pede? Como vivemos nós esta ordem de amor da nossa mãe do céu? 

  



 

 

 

“Filho, eles não têm vinho” (Jo 2, 3) 

Depois de falar com os servos, Maria falou com Jesus, intercedendo pelos noivos de Caná. No céu, Ela 

continua esta missão de intercessão, pedindo por cada homem e cada mulher sobre a Terra, para que o vinho 

da felicidade jorre abundante nas nossas casas. 

 

As Famílias de Caná experimentam nas suas vidas o poder da intercessão de Maria, pois pertencem-lhe de 

uma forma muito especial através da consagração que todos os dias lhe renovam. E a cada ave-maria que 

rezam à noite, durante o terço, Maria responde certamente com uma chuva de graças.  

 

“Foi Ela quem tudo fez!” (S. João Bosco) 

Terão os noivos em Caná agradecido a Maria a sua intercessão?  

Olhando para trás, no fim da sua vida, durante a celebração da Eucaristia, Dom Bosco teve uma revelação 

interior do papel de Maria na sua história pessoal e na história da sua obra. E concluiu com esta belíssima 

expressão: “Foi Ela quem tudo fez!” Possamos nós concluir também um dia, olhando para o conjunto da 

nossa vida: “Foi graças à intercessão de Maria que o vinho da felicidade jorrou sempre abundante na minha 

casa.” 

 

Compromisso 

Rezemos todos os dias a nossa consagração a Maria, ao acordar, ao redor da mesa do pequeno-almoço, ou 

no carro a caminho da escola das crianças. Em breve a rezaremos de cor, e continuaremos a escutá-la no 

silêncio do coração como um eco, ao longo do dia. De vez em quando, no meio das tarefas diárias, entre 

duas acções ou dois pensamentos, rezemos a pequena invocação: “Nossa Senhora Auxiliadora, Mãe de 

Caná, ensina-nos a fazer tudo o que Jesus nos disser!” 

Experimentaremos assim na nossa vida o poder da intercessão de Maria. Ela levará, com toda a certeza, a 

nossa consagração mais a sério do que nós mesmos, e conduzirá a nossa família ao céu, num caminho de 

santidade todo feito de simplicidade. Ámen! 
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