
 

                                        

 

 

 

 

Aceitemos o convite do Papa Francisco. 

Acompanhemos Jesus e os seus discípulos a um casamento em Caná da Galileia. 

Como eles, também nós somos convidados a este casamento. 

O evangelista diz-nos que «estava lá a Mãe de Jesus». Como sabemos, não é um pormenor. 

 

É mesmo Nossa Senhora quem repara numa falta. 

Falta o que significa a festa. 

Falta que aqueles noivos fiquem bem aos olhos dos seus familiares e amigos. 

A resposta de Jesus aponta para uma hora que é, no quarto evangelho, a hora da Cruz e da 

Glória. Nessa altura, também Jesus há-de tratar sua Mãe por “Mulher” quando a dá por mãe ao 

discípulo amado, quando a dá por mãe a cada um de nós. 

E vale a pena dizer que, na organização deste capítulo acompanhamos Jesus e os seus ao longo 

de uma semana; sobre o último dia, o do casamento em Caná da Galileia, diz-se «três dias 

depois». Ora o terceiro dia aponta logo para a Ressurreição do Senhor. 

Voltando ao texto, notamos que a confiança daquela Mãe no seu Filho é inabalável; e a sua 

recomendação de então continua actual para cada um de nós, hoje: “Fazei tudo o que Ele vos 

disser”. 

E, depois, ouvimos a sóbria narração do primeiro sinal de Jesus: a água transformada em 

vinho. 

Já agora, recordo-vos aquela observação do chefe de mesa: «Depois de terem bebido bem»... 

imaginem o efeito! É que o sinal de Jesus, o Seu Amor, a Sua Graça é sempre um excesso. 

 

Transformar a água do quotidiano no vinho novo da festa é o modo de fazer de Jesus. E, se 

queremos viver com Ele e como Ele sobre a terra, é também a nossa maneira de agir. 

Como em Caná, também aqui Jesus há-de manifestar «a sua glória» para que «os seus 

discípulos» continuem a acreditar «n’Ele». 
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