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Empenho de Vida

A nossa boa mãe 
“Fazei tudo aquilo que Ele vos disser” (Jo 2, 5) 

A história das bodas de caná tem uma grande riqueza de imagens, gestos e símbolos. Podemos nos deter 
em dois aspectos rela<vos à Nossa Senhora: os gestos de Maria e o milagre realizado por Jesus por meio 
de sua intervenção. 
Os gestos de Maria: O primeiro gesto de Maria é encontrar-se no meio de uma festa de casamento, que 
durou vários dias, junto com Jesus e seus discípulos, para estar perto dos esposos e de sua família como 
sinal de amizade e proximidade. Podemos perguntar-nos se também sen<mos esta necessidade de 
proximidade e par<lha com os outros. Então Maria, atenta como está para ver as dificuldades das pessoas 
e aprender seus detalhes, fala delas a Jesus dizendo: “Não têm mais vinho”. Poderíamos então nos 
perguntar se também nós sabemos ver as pessoas captando suas necessidades e falamos delas com Jesus. 
Maria, além disso, nos convida sempre a escutar Jesus: “Fazei o que Ele vos disser”. Cada um de nós tem 
sua própria maneira de ouvir Jesus para entender para onde ir, que decisão tomar. Qual é o nosso 
caminho? Como é nossa jornada de oração? 
Assim, em meio a uma festa, a nossa boa mãe nos indica que para viver por Jesus temos a necessidade de 
estar com Ele e com as pessoas, na vida co<diana, falando-lhe das dificuldades que nos preocupam, 
escutando-o e fazendo o que Ele nos disser. 
O milagre: Sem vinho, a festa teria acabado. Os esposos não se deram conta, mas a festa con<nuava 
graças ao milagre de Jesus, que Maria solicitou. 
Acreditamos que milagres extraordinários podem acontecer para nós também, fatos que jamais 

conseguiremos explicar, como aconteceu com os atendentes. E 
como também aconteceu com pe. OUorino com a cura de sua 
mãe em Lourdes, que o fez experimentar a base de sua vida 
espiritual, quando sen<u com certeza que com aquela cura: 
"No céu alguém pensou em mim." 
 Em nossa vida, porém, também existem milagres comuns, que 
acontecem sem que percebamos: o nascer de um novo dia, o 
ciclo da água, a noite, nossa respiração, gestação e 
nascimento... Toda vez que reconhecemos um milagre, comum 
ou extraordinário, devemos pensar que é sempre a nossa boa 
mãe que está perto de Jesus que intercede por nós para que a 
festa do nosso estar com Ele e sen<r-se enviados por Ele não 
termine. 
Neste mês meditemos e depois parAlhamos juntos: 
1.Todas as noites recordo os pequenos "milagres" do dia e dou 
graças. 
2.Compar<lhamos no grupo/comunidade as formas que 
usamos para ouvir Jesus e reconhecer a vontade do Pai. 
3.Contemos a quem não o conhece o milagre da 'Mãe 
Clorinda' em Lourdes e o que significou para pe. OUorino.

Que toda a Família viva a unidade em caridade 
em torno da Palavra de Deus



A claríssima sensação da presença  
de Nossa senhora. 

“Minha mãe parte para Lourdes e naturalmente ela 
pediu a Nossa Senhora: 'Nossa Senhora, você vê 
que meu filho é chamado por Jesus para ser 
sacerdote; você sabe que ele ainda precisa de sua 
mãe; então, por favor, cure-me para que quando 
ele for padre, eu possa levá-lo ao altar!' [...] 
Quando minha mãe par<u para Lourdes, eu peguei 
o crucifixo e jurei que quando minha mãe fosse 
curada eu seria padre e minha mãe pediu a graça 
de me acompanhar ao sacerdócio, portanto Nossa 
Senhora me devia a graça: não havia nada a fazer! À 
noite, quando minha mãe foi embora, fui até a 
frente da imagem de Nossa Senhora e disse: 'Ouça, 
nossa Senhora, quando o cartão postal de minha 
mãe chegar e me disser que ela está curada, estarei 
na igreja por três horas'. [...] Na verdade, chega o 
postal: 'Estou melhor!'. E então vou à igreja por três 
horas para conversar com  Nossa Senhora. O que eu 
disse a Nossa Senhora? Tive a sensação muito clara 
da presença de Nossa Senhora, a sensação de que 
seria ordenado sacerdote, que Nossa Senhora 
estava perto de mim e nunca mais me 
abandonaria”.  
(Med. de 26 de outubro de 1966) 

Ao longo do 2021,  
em comunhão com a Familia toda,  

utilizaremos para as meditações o livro:

Mensagem em vídeo  

do Padre Venâncio Gasparoni

https://www.piasocietasangaetano.it/pt/empenho-de-vida/



 

Ficha de formação sobre o Empenho de Vida 2022 
CONHECER A PALAVRA PARA VIVER A PALAVRA 

 
 

 

Tema do EdV 

MAIO: NOSSA BOA MÃE 

"Faça o que ele mandar" (João 2,5) 

 
A luz do espirito 
Se pode cantar um canto, e então ... 
 

Oração de abertura 

Estamos diante de Você, Espírito Santo, enquanto nos reunimos em Teu nome. 
Contigo sozinho para nos guiar, fazer você se sentir em casa em nossos corações. 
Ensine-nos o caminho a seguir e como devemos segui-lo. 
Somos fracos e pecadores; não nos deixe fomentar a desordem. 
Não deixe a ignorância nos levar para o caminho errado 
nem que a parcialidade influencie nossas ações. 
Faze com que encontremos a nossa unidade em Ti 
para que possamos caminhar juntos para a vida eterna 
e não nos afastamos do caminho da verdade e do que é certo. 
Tudo isso pedimos a vocês, que está trabalhando em todos os lugares e a qualquer hora, 
na comunhão do Pai e do Filho, para todo o sempre. 
Amem. 

 

O ambiente 
 

O trecho do Evangelho de João, do qual se tira o compromisso de vida deste mês mariano, é o das bodas de 
Caná. Mesmo naquela época havia o uso de presentes e a festa de agradecimento durava oito dias, então 
terminar o vinho poderia ser um risco real e um grande constrangimento para o casal. No entanto, o 
evangelista João costuma incluir nos fatos e palavras usadas para descrevê-los significados mais densos e 
reveladores em vários níveis do plano de Deus. Notoriamente, o episódio marca o início da vida pública de 
Jesus. 

Depois da vida escondida em Nazaré, passada na obediência no amor dos pais, a vida pública durará três 
anos e dará lugar ao terceiro e último período, aquele que se inicia na Semana Santa, com a paixão, morte e 
ressurreição. O evangelista especifica que o casamento acontece três dias depois do encontro com os novos 
discípulos Filipe e Natanael e depois de ter recebido o batismo de João e já ter conhecido André e Pedro. 
Esta narrativa oportuna e cotidiana é encontrada apenas nos primeiros sete dias da vida pública e nos 
primeiros sete dias do terceiro período da vida de Jesus. A atenção dada à escansão temporal dessas duas 



 

semanas diferentes tem sua própria chave de explicação em a expressão aparentemente desagradável que 
Jesus dirige à sua mãe durante o casamento: "O que eu tenho a ver com você, mulher?" Minha hora ainda 
não chegou.' Também em outros evangelhos temos episódios em que a figura de Maria sofre uma espécie 
de restrição de Jesus durante sua vida pública, como quando, avisado de que é esperado por sua mãe e 
irmãos, Jesus responde: "Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em 
prática”. 

A passagem das bodas de Caná revela então o papel que desde aquele momento Jesus e Maria vêm 
assumindo na história da salvação e cujo significado mais profundo pode ser traçado precisamente naquela 
estranha expressão: "A minha hora ainda não chegou". 

O presente 
Vamos ler o texto juntos várias vezes, para saboreá-lo e fazê-lo ressoar em nós. 
 

João 2, 1-12 

1Três dias depois, houve um casamento em Caná da Galiléia e a mãe de Jesus estava lá.2 Jesus e seus 
discípulos também foram convidados para o casamento. 3Enquanto isso, quando o vinho acabou, a 
mãe de Jesus lhe disse: “Eles não têm mais vinho”. 4E Jesus respondeu: Mulher, que tenho eu contigo? 
Minha hora ainda não chegou.' 5 A mãe diz aos servos: “Façam tudo o que ele lhes disser”. 

6 Havia ali seis jarros de pedra para a purificação dos judeus, cada um contendo dois ou três barris. 7 
E Jesus lhes disse: "Enchei as vasilhas com água"; e os encheu até a borda. 8 Ele lhes disse novamente: 
"Agora tirem alguns e tragam alguns para o mestre de mesa". E trouxeram-lhe alguns. 9 E quando ele 
provou a água que se tornou vinho, o mestre de mesa, que não sabia de onde vinha (mas os servos que 
haviam tirado a água sabiam), chamou o noivo 10 e disse-lhe: «Todos servem o vinho bom no início e, 
quando estão um pouco embriagados, o menos bom; você, por outro lado, guardou o vinho bom até 
agora ». 11 Então Jesus começou seus milagres em Caná da Galiléia, manifestou sua glória, e seus 
discípulos creram nele. 

12 Depois disso, ele desceu a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos e ficou ali apenas 
alguns dias. 

As cores 
Queremos conhecer melhor o texto e, para isso, utilizamos uma estratégia eficaz: aproveitando o tempo pessoal, em silêncio 
e com calma, procuramos sublinhar as palavras e os versos que nos tocam. Usamos cores diferentes: vermelho para nomes 
e pessoas; preto para lugares e horários; verde para verbos e ações; azul para adjetivos e advérbios. 
 
 

A partilha 
Em pequenos grupos, vamos compartilhar o que foi destacado e dizer uns aos outros por que isso nos impressionou. O desafio 
é tentar ficar ancorado na Palavra de Deus, na pergunta: O QUE ME IMPRESSIONOU E POR QUÊ? E não a pergunta 
O QUE ISSO DIZ À MINHA VIDA? 
 

A descoberta 
 

 



 

Maria conhece os criados e a casa, provavelmente em seu diaconato ela já havia feito o máximo nos dias 
anteriores para ajudar nos preparativos. Nesse momento ela entende o que está para acontecer na mesa e 
pede ajuda a Jesus para resolver o problema. 

Ele, convidado para as bodas junto com seus discípulos, acaba de iniciar publicamente sua missão e em sua 
mente só tem a vontade do Pai a cumprir. 

Com essa resposta dada por Jesus à sua mãe, sua relação se transfigura e polariza não mais no íntimo, filial, 
entre Maria e Jesus, mas entre Jesus e Maria juntos e a vontade do Pai para a salvação de todos os homens. 
Maria no Evangelho de João é apresentada apenas duas vezes: aqui em Caná e depois em Jerusalém aos pés 
da cruz, quando chegar a hora. Ela aparece, portanto, junto com Jesus no início dos dois períodos da vida 
mencionados acima, em ambos (em Caná e sob a cruz) Jesus a chama de "mulher" para enfatizar que ela é 
essa "mulher" intimamente associada ao mistério de redenção desde as primeiras páginas da Bíblia. 

Nas palavras de João, o milagre torna-se uma oportunidade de ensino e um sinal com o qual o Pai manifesta 
a glória de Jesus, em cuja única pessoa está a necessidade de ter fé. De fato, Maria pede ajuda a Jesus com 
plena confiança e esperança, sabendo que ele resolveria tudo. 

As vasilhas de água destinavam-se às purificações que os judeus realizavam antes do banquete, rito de 
purificação que agora com água é ineficaz e que é substituído pelo vinho da nova aliança. A abundância de 
vinho (mais de 500 litros) na tradição judaica era um sinal para descrever a última vez e, talvez para João, 
também uma referência ao vinho eucarístico. 

O principal sinal de Caná então é certamente cristológico, mas em segundo lugar também é mariológico: 
se, ainda não chegou a hora, Jesus realiza um milagre a pedido de Maria, quanto mais eficaz será seu poder 
de intercessão quando chegou a hora! 

A hora de Maria coincide com a hora de Jesus debaixo da cruz. 

Por isso aprendemos com Pe. Ottorino a dirigir-nos a Maria como boa mãe, aquela que nos ajuda a 
reconhecer a vontade do Pai e a assumir uma alma diaconal, cuidando do próximo, feita de gestos e palavras 
concretas que, como Maria, exprimem o amor a Jesus e o desejo de que tudo esteja agora presente em todos. 
 

A oferta 
Recordamos o Empenho de Vida do mês. 

Neste mês meditamos e depois compartilhamos juntos:  

1. Todas as noites recordo os pequenos "milagres" do dia e dou graças. 

2. Compartilhamos no grupo/comunidade as formas que usamos para ouvir Jesus e reconhecer a vontade 
do Pai. 

3. Contemos a quem não o conhece o milagre da 'Mama Clorinda' em Lourdes e o que significou para pe. 
Ottorino. 
 

Oração final: Jesus Te amo. 

Jesus sacerdote servo, 

obediente ao Pai, 
que por amor te esvazias,  



 

lavas os pés da humanidade  
e te entregas totalmente a ti mesmo 
até à morte de Cruz,  
eu te amo. 
A ti, que me chamas a seguir-te 
na Família de pe. Ottorino,  
renovo o meu “sim”.  

Derrama tua graça a fim de que eu saiba sempre mais 
viver e trabalhar junto aos irmãos,  
irmãs na diaconia, amigos e familiares  
e seja testemunha da diaconia,  
repetindo nos gestos e nas palavras:  
Jesus te amo.

 


