
 

 
 

A PALAVRA DE CADA DIA 

“Tu, porém, permanece firme naquilo que aprendeste e aceitaste como certo. Tu sabes de quem o 

aprendeste. Desde a tua infância conheces as Sagradas Escrituras. Elas têm o poder de te comunicar a 

sabedoria que conduz à salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil 

para instruir, para refutar, para corrigir, para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja 

perfeito, qualificado para toda a boa obra.” (2Tm 3, 14-17) 

Julho é o mês dos dias longos e vagarosos, das férias escolares, da quebra na rotina de pequenos e grandes. 

Porque não aproveitar precisamente o tempo extra que nos é oferecido, sem as constantes pressões das 

atividades dos filhos, para o enchermos da Palavra de Deus? Porque não aproveitar a importantíssima quebra 

da rotina escolar dos filhos para inventar e cimentar novas rotinas de oração e catequese familiar? Numa 

altura em que quase todas as Famílias de Caná se encontram a fazer a formação bíblica O Caminho de 

Emaús, é certamente hora de trazer as Escrituras para o cimo das prioridades.  

Porque se há inúmeras formas de se ser um bom católico, não há Família de Caná, esta forma específica de 

estar na Igreja, onde não houver leitura diária conjunta de, pelo menos, um versículo das Escrituras. A 

“bilha” da Palavra de Deus em família é, na verdade, o compromisso mais emblemático do nosso 

movimento, por ser o que menos comum é nos outros. A percentagem de católicos que rezam em família, no 

nosso país, é ínfima. Dentro dela, é ainda menor a dos que rezam o Terço todos os dias. Mas ler, todos os 

dias e em família, alguma parte da Bíblia, não sei se não será privilégio do nosso movimento. Despertemos, 

então, para este dom maravilhoso que o Senhor nos confiou, e sejamos-lhe fiéis.  

Desde a infância… 

Numa Família de Caná, aprende-se a escutar a Palavra de Deus desde a infância, primeiro com palavras 

adaptadas e histórias escolhidas, depois, pouco a pouco, através do missal e das leituras de cada dia. Se já 

lemos o Evangelho todos os dias, acrescentemos agora o salmo, ou a leitura do Antigo Testamento. Se já 

fazemos tudo isso, invistamos um pouco mais na nossa meditação logo pela manhã, para estarmos 

preparados para as perguntas dos filhos quando as lermos todos juntos, ao serão. Se já o fazemos – e se 

ainda queremos ir mais longe - peguemos sozinhos nas passagens que as leituras do dia saltam, em cada 

livro bíblico, porque muitas vezes, essas passagens menos conhecidas contêm ensinamentos belíssimos para 

trabalhar em família. E podemos ainda, com um pouco mais de tempo, seguir as indicações nas margens da 

nossa Bíblia que nos remetem a outras passagens, e explorar assim a Palavra, para saborear a sua 

continuidade de livro para livro.  



 

 
 

Se ainda ou já não lemos a Palavra em família todos os dias, apesar de a isso nos termos comprometido, 

aproveitemos a graça deste mês para começar ou recomeçar, sabendo que, em Deus, cada dia é o “Hoje” da 

Salvação. Não percamos tempo!  

Talvez já sejamos capazes de contar mais histórias bíblicas aos nossos pequeninos, agora que já conhecemos 

melhor a Palavra e que nós próprios nos descobrimos extasiados ao escutá-la. Talvez possamos pedir aos 

filhos adolescentes que preparem as leituras, ou escolham um cântico apropriado.  

Com os filhos crescidos, a estudar ou trabalhar fora, será preciso ir mantendo um vínculo familiar à Palavra, 

comentando com eles, por mensagem ou de outra forma, o impacto de algum versículo em nós, oferecendo 

um comentário, suscitando uma reação. Não os abandonemos na descoberta das Escrituras, como não os 

abandonamos em nenhum outro desafio da vida. A Palavra de Deus continua a ser o que de mais importante 

lhes poderemos oferecer, mesmo depois de deixarem o ninho.  

Toda a Escritura é útil para instruir, refutar, corrigir, educar 

Passamos praticamente a totalidade dos nossos dias, pais e filhos, expostos à palavra do mundo. As notícias, 

as canções, os programas de televisão, os jogos de Internet, os vídeos e o feed do nosso telemóvel, tudo nos 

traz o pensamento mundano que, ora nos escandaliza, ora nos formata, especialmente aos mais novos. Mas 

quanto tempo por dia nos expomos à Palavra de Deus? Como podemos dizer que conhecemos e amamos 

Jesus, se não conhecemos nem amamos a Palavra que Ele encarnou, e que o Pai proferiu do Génesis ao 

Apocalipse, para que cada um de nós a pudesse, hoje, escutar?  

É à hora da Oração Familiar que a Família de Caná se expõe à Palavra de Deus, como uma criança na praia 

se expõe ao sol. Não tenhamos pressa: sejamos capazes de a ler e meditar, para que ela nos instrua, nos 

corrija, refute as nossas crenças erróneas e nos eduque nos mandamentos do Senhor. Peguemos na Bíblia, 

sublinhemos, façamos apontamentos nas margens, registemos datas e acontecimentos, façamos pequenos 

“cartões bíblicos” para deitar na nossa “Arca do Tesouro”, a fim de que a Palavra seja luz na nossa própria 

vida e na vida da nossa família, concretizando-se no “Hoje” da Salvação. Ao lado da Bíblia e do missal, 

tenhamos o Catecismo da Igreja Católica. As dúvidas doutrinais dos mais novos (e não só) encontram aí a 

maior parte das respostas. Descubramo-las juntos.  

Compromisso 

No nosso compromisso de Família de Caná, que fizemos diante do altar do Senhor a momentos da 

Consagração, afirmámos: “Nós, Família…, comprometemo-nos a meditar na Palavra de Deus e ensiná-

la aos mais novos todos os dias.” Que o mês de julho nos traga a realização plena desta promessa. Ámen! 
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