O VINHO MELHOR
“Logo que o chefe da mesa provou a água transformada em vinho – ele não sabia de onde vinha, embora o
soubessem os serventes que tinham tirado a água – chamou o noivo e disse-lhe: ‘Todos servem primeiro o
vinho bom e, quando já estão embriagados, servem o de qualidade inferior. Mas tu guardaste o vinho bom
até agora.’” (Jo 2, 9-10)
O cálice que se serve primeiro
O chefe da mesa estava admirado: toda a gente serve primeiro o vinho melhor! Se na altura era assim, que
diremos hoje? O mundo tem pressa em beber do vinho melhor. Ninguém quer beber primeiro do cálice da
dor, da renúncia, do sacrifício… “É preciso gozar a vida”, ouve-se dizer por toda a parte. E vamos adiando a
vinda dos filhos, o cuidado dos idosos, o trabalho paroquial, a entrega aos irmãos, o tempo de oração,
porque custam, porque amargam, porque exigem. Como diz o Papa Francisco, tornamo-nos “cristãos de
sofá” (JMJ, Cracóvia, julho 2016), “cristãos preguiçosos que encontraram na Igreja um belo
estacionamento” (Homilia, 17-1-17).
Mas o Evangelho não nos engana. Só quando a família de Caná esgotou o vinho amargo é que chegou o
vinho bom. Só quando bebemos, até à última gota, o cálice que o Pai nos oferece para beber, é que Jesus faz
o milagre e nos dá do Vinho Melhor. Também Jesus bebeu o cálice até à última gota, apesar de muito
amargo. “Pai, se possível, afasta de Mim este cálice. Contudo, não se faça a Minha vontade, mas a Tua!”
(Mt 26, 39) E foi a sua morte, a sua entrega total, até ao fim, sem reserva, que nos obteve o Vinho Melhor: a
Vida nova no Espírito, derramada em abundância do seu Coração trespassado.
O nosso cálice
Todos temos um cálice a beber. E é preciso bebê-lo até ao fim! Em Fátima, o Anjo disse aos pastorinhos:
“Sobretudo, aceitai e suportai, com submissão, o sofrimento que o Senhor vos enviar.” Qual o nosso
cálice? Certamente, um cálice que não escolhemos, mas que precisamos de beber “com submissão” e de
aceitar como enviado pelo Senhor, não porque o Senhor queira o nosso mal, mas porque, se o permite, dele
extrai o Vinho Melhor. Para alguns, o cálice é grande; para outros, mais pequeno. Em algumas épocas da
nossa vida, ele amarga mais do que noutras. Não precisamos de pensar muito para encontrar o cálice que nos
é dado a beber em cada momento específico. Cada um conhece-o certamente. E se até agora fez caretas ao
beber, se queixou e protestou, a partir de hoje é preciso bebê-lo com intensa alegria. Contou a Irmã Lúcia
nas suas Memórias que a Jacinta, já muito doente, sentia grande repugnância pelo leite. Contudo, quando a
mãe lhe dava um copo de leite, a Jacinta bebia-o de um trago, e com um rosto tão sereno, que ninguém
suspeitava o quanto lhe custava. Que assim seja também com as provações da nossa vida! É da Irmã Lúcia
esta oração, em vésperas da sua entrada para o Carmelo e perante as dificuldades encontradas: “Ó meu Bom

Jesus, ainda tinhas reservado no fundo do cálice mais esta gota amarga para mim! Quero, por Ti,
saborear-lhe todo o amargor!” (O Meu Caminho, p. 242)
Nós, Jesus
A grande maravilha é que não estamos sozinhos: Jesus bebe o cálice connosco. Aliás, no Jardim das
Oliveiras Ele assumiu o nosso cálice, provou-o e tomou-o para Si, porque na sua agonia, Jesus partilhou a
dor do mundo inteiro e de toda a História. Agora é a nossa vez de partilhar o seu cálice: ofereçamos cada
“gole” deste vinho amargo em união aos seus sofrimentos, dizendo como Nossa Senhora ensinou em
Fátima: “Ó Jesus, é por teu amor, pela conversão dos pecadores e em reparação dos pecados cometidos
contra o Imaculado Coração de Maria!” (13 de julho de 1917) Assim, nenhuma gota do nosso cálice será
em vão. Pelo contrário: o nosso mais pequenino sofrimento, unido ao do Senhor, tornar-se-á fonte de
salvação para nós e para todos, unidos no mesmo Corpo Místico.
O milagre de Caná
Nenhum sofrimento dura para sempre. Quando unimos o nosso coração ao de Jesus, depressa o vinho
amargo se converte no vinho doce do amor! Pouco a pouco, o milagre de Caná tomará conta das nossas
vidas. As obras de misericórdia e de piedade, o cumprimento da Lei de Deus e a vida sacramental tornar-seão para nós cada vez mais atraentes. A mundanidade tornar-se-á para nós enfado, e a vida de fé e de amor
será para nós uma alegria crescente. Começaremos já aqui na Terra a beber do Vinho Melhor!
A Páscoa do Senhor - Compromisso
Aproximam-se as horas mais belas da nossa vida: as horas em que Jesus, bebendo até á última gota o vinho
amargo da dor, nos abriu a fonte do Vinho Melhor. É agora, mais do que nunca, que nos é pedido vivermos
em íntima união com Ele, oferecendo, reparando, rezando. Não desperdicemos a nossa oportunidade!
Como viver bem estes dias? Durante a Semana Santa, façamos em nossa casa um verdadeiro retiro
espiritual, afastando o mais possível tudo o que é mundano. Talvez seja boa ideia fazer jejum de televisão ou
de Facebook, para que o pensamento e o coração não dispersem e possamos intensificar a oração contínua,
aquela que brota do coração a cada instante do dia. “Desligando-nos” do mundo, “liguemo-nos”
intensamente ao Senhor e aos irmãos, alargando os tempos de oração e de convívio familiar, meditando na
Via Sacra, contemplando o crucifixo, que nesta semana deverá ter lugar de destaque e ser venerado por
todos. Depois, como Jesus, multipliquemos as oportunidades de dar a vida pelos irmãos, renunciando aos
nossos gostos pessoais para servir o nosso próximo. Esgotemos, até ao fim, o cálice que nos é dado beber! E
logo logo chegará a Páscoa do Senhor, com o Vinho Melhor que nunca acabará. Ámen!
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