
 

A ALIANÇA DE CANÁ 

“Como viesse a faltar o vinho, a Mãe de Jesus disse-Lhe: ‘Eles não têm vinho!’” (Jo 2, 3) 

Os sinais dos tempos 

Jesus pediu-nos, no Evangelho, para aprendermos a reconhecer os sinais dos tempos. “Quando vem a tarde, 

dizeis: ‘Haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado.’ E quando vem a manhã dizeis: ‘Hoje haverá 

tormenta, porque o céu está de um vermelho sombrio.’ Hipócritas! Sabeis distinguir o aspeto do céu e não 

sabeis discernir os sinais dos Tempos?” (Mt 16, 2-4) 

Em Caná, Maria identificou um problema: O vinho tinha acabado. A situação era tão urgente, tão impossível 

de corrigir naquele momento, com meios meramente humanos, que Maria sabia só ter uma solução: levá-la a 

Jesus. E assim fez. 

Ao longo de dois mil anos de História, o mundo passou por muitos problemas gravíssimos, como a 

escravatura, a guerra, os totalitarismos, problemas religiosos, roturas na própria Igreja de Jesus. Mas na 

família, e na família enquanto instituição humana “à imagem e semelhança” do Deus Uno e Trino, o vinho 

nunca chegou a acabar. Por mais graves que fossem os assuntos familiares, esta instituição não era posta em 

causa, e a Lei de Deus, ensinada pela Igreja, foi pouco a pouco conquistando a Terra.  

Por isso, ao longo de dois milénios, Maria foi venerada com muitos e variados títulos, relacionados com os 

momentos mais significativos da sua vida na Terra: Maria Mãe de Jesus, Maria em Visitação, Maria Dolorosa 

junto à Cruz, Maria no Mistério da sua Conceição e da sua Assunção, Maria Gloriosa. Mas até hoje, Maria 

nunca foi invocada pela generalidade dos cristãos ou em orações formais como a Virgem Mãe de Caná. O 

milagre do vinho familiar não tinha – até agora – sido necessário.  

Aprendamos a reconhecer os sinais dos tempos, como Jesus nos pede! Por que razão nos coloca o Senhor hoje 

diante de nós o Mistério de Caná e nos apresenta Maria como Aquela por cuja intercessão o vinho voltará a 

jorrar? Não será porque, pela primeira vez na História, a instituição mais sagrada, mais simples, mais básica – 

a família - está quebrada em mil estilhaços? E ainda não batemos no fundo… O vinho ainda não acabou por 

completo, e já o Senhor nos apresenta a invocação para os nossos tempos e a imagem da Mãe de que mais 

necessitamos. Enquanto, no mundo, o vinho decresce a um ritmo estonteante - das uniões de facto aos 

divórcios, do aborto à apologia da homossexualidade, da deseducação sexual à teoria do género, da 

pornografia ao abandono das crianças diante de um ecrã – na Igreja, “a revolução de Caná” já começou. É 

apenas uma nuvenzinha branca no horizonte, como a nuvenzinha de Elias (1Rs 18, 41-45), mas promete uma 

chuvada fecunda e abundante. Para quando? Não sabemos, porque não sabemos quanto tempo, na Providência 

divina, durará esta crise. Mas sabemos que “a revolução de Caná” já está a acontecer. 



 

O compromisso e a Aliança 

No dia 3 de junho de 2017, as primeiras Famílias de Caná fizeram o seu compromisso diante do altar do 

Senhor. Pela primeira vez na História, um punhado de famílias – numericamente, mais do que os doze 

Apóstolos – comprometeu-se a procurar a santidade segundo o Mistério de Caná, que é o Mistério que o 

Senhor propõe para os nossos tempos, e a invocar a Mãe de Jesus como a Mãe de Caná, no seu Santuário de 

Nossa Senhora Auxiliadora dos Cristãos, pois foi em Caná que a Mãe se revelou verdadeiramente Auxiliadora 

da família em aflição. 

A nosso lado, muitas outras pessoas trabalham pela salvação da instituição familiar e de cada família em 

concreto. Não estamos sós! Uns procuram cristianizar as leis pagãs que querem destruir a família, outros 

lutam ao lado das famílias destruídas, procurando reconstruir as suas ruinas. O nosso compromisso específico 

lança-nos nesta corrente querida por Deus para a todos salvar. Há tanto, tanto para fazer! 

Que mudou na nossa vida, a partir do dia 3? Não sei. Cada um o saberá. Mas sei que no Céu, a festa foi 

grande! Se pudéssemos ter um vislumbre da alegria de Deus, de Maria, dos anjos e dos santos quando uma 

família inteira se compromete, ou alguém se compromete em nome da sua família, não hesitaríamos em o 

fazer! Ao nosso Deus, encantam os compromissos, pois Ele revela-Se de aliança em aliança, de compromisso 

em compromisso, de Canaã ao Sinai e a Siquém, de Abraão a Moisés e a Josué, até finalmente chegar à 

aliança definitiva em Jesus. Para nós, aqui e agora, chegou a hora da Aliança de Caná, e o Céu rejubila. 

Enviados 

Na manhã seguinte ao nosso compromisso, escutávamos na Eucaristia de Pentecostes: “Como o Pai me 

enviou, também Eu vos envio a vós.” (Jo 20, 21) Não foi por acaso! Nossa é agora a missão de Maria: levar 

as famílias a Jesus e Jesus às famílias. Não percamos tempo! Como Maria, estejamos muito atentos às 

famílias que nos rodeiam. Comecemos, como sempre devemos começar, pela nossa, pela nossa casa. Mas não 

basta conquistarmos o Céu para nós e para os nossos! Como Maria, estendamos o olhar para longe e cuidemos 

dos filhos dos outros como dos nossos, das famílias dos outros como da nossa, quais “pessoas-cântaro”. 

Neste ano santo mariano, a Mãe propõe-nos, através da mensagem de Fátima, três formas concretas de 

missão: a oração de intercessão, a reparação e o ensinamento. As famílias – começando pela nossa – 

precisam de escutar a Palavra e a sã doutrina da Igreja, sem rodeios, porque só a verdade liberta. As famílias – 

começando pela nossa – precisam de quem reze e se sacrifique por elas, reparando com amor, e amor 

extraordinário, o mal que, todos os dias, vamos fazendo. Se queremos viver o nosso compromisso, ou se 

queremos viver para, um dia, fazermos o nosso compromisso, temos de dar tudo, e dar até doer, unidos a 

Jesus e à sua Cruz – Nós, Jesus! Que Maria, Mãe de Caná, nos auxilie nesta missão! Ámen. 
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