Nós, Família ______________, comprometemo-nos a desejar e a empenhar-nos em alcançar a
santidade segundo o carisma, a espiritualidade e a missão das Famílias de Caná.
Com a graça de Deus e por intercessão de Nossa Senhora Auxiliadora, Mãe de Caná,
comprometemo-nos a:
- dar a Deus o primeiro lugar, celebrando o Banquete do Reino, as Bodas de Caná, todos os dias em
família, em especial à hora da refeição e da oração familiares, e todos os domingos com a família
dos filhos de Deus, na grande festa da Eucaristia;
- celebrar a fé na família, na paróquia e em todos os ambientes onde nos inserimos com alegria,
simplicidade e generosidade;
- construir a comunhão entre todos os membros da família, entre a família e a Igreja, entre a nossa
família e as Famílias de Caná, entre Deus e cada um de nós;
- meditar na Palavra de Deus e ensiná-la aos mais novos todos os dias;
- encontrarmo-nos com Jesus através dos sacramentos, vividos o mais possível em família e
procurados com desejo ardente e santa pressa;
- trabalhar para que a nossa família seja berço de vocações de santidade, no matrimónio, no
sacerdócio e na vida consagrada;
- reunir a família uma vez por dia no Canto de Oração Familiar e rezar juntos especialmente alguma
parte do rosário;
- servir as famílias que nos rodeiam, como “pessoas-cântaro”, à semelhança de Maria;
- renovar diariamente a consagração familiar a Nossa Senhora, para como Ela, fazer tudo o que
Jesus disser;
- levar a alegria das Bodas de Caná ao maior número de famílias possível, fazendo da nossa
família uma verdadeira “Igreja em Saída”.
Senhor Jesus, pelas mãos de Nossa Senhora Auxiliadora, Mãe de Caná, aceita o
compromisso das pobres e frágeis bilhas de barro que somos, e enche-as do Tesouro
que és Tu, para que o mundo creia no Teu Amor!
Queremos hoje solenemente dizer-Te:
“Eu e a minha família serviremos o
Senhor!” (Jos 24, 15)
Ámen

