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Nossa Senhora de Caná 
 

 
                  Fazei  
                  o que Ele vos disser  
 
 
 
 

A Mãe de Jesus «por admirável providência», 
esteve presente «nos mistérios da nossa salvação. 

 
1. APRESENTAÇÃO                                               www.adma.salesianos.pt 
 
“S. João inicia o ministério do Senhor com o milagre de Caná, verdadeira 
manifestação da sua messianidade. (Jo 2, 1-12) Maria, no seu silêncio e nas 
suas palavras, mostra um perfil de conduta totalmente teocêntrico. Deus é a 
razão primeira e a motivação última de cada um dos seus passos.  
 
“Cai em cheio e com estrondo a figura de Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, 
mulher sensibilíssima e habitada, cidadã no alto do monte, alumiada com 
luzes em todas as portas e janelas, farol e lar seguro e puro, sempre aceso e 
aberto nesta noite do mundo.” (D. António Couto) 
 
Maria está no coração da Igreja, no centro dos mistérios. Encontramo-la na 
teologia, eclesiologia, Mariologia, pastoral e cultura. O nosso povo fiel, a 
nossa gente, humilde e simples, capta a dimensão profunda do coração de 
Maria. Até descrentes encontram na Senhora de Fátima, alguém que lhes 
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pode acudir, alguém que os compreende. Numa palavra, sentem-se atraídos 
pela beleza do seu amor, confiam n’Ela. A Ela entregam os seus problemas.  

 P. J. Rocha Monteiro 
 
2. MEDITAÇÃO (atitudes de Maria) 
 

Do Evangelho de S. João 2, 3-5 
Como viesse a faltar o vinho, a mãe de Jesus disse-Lhe: "Não têm vinho". Jesus 

retorquiu: "Que temos nós com isso, Mulher? A minha hora ainda não 
chegou". Sua mãe disse aos serventes: "Fazei o que Ele vos disser".  

 
O coração de Maria é um tesouro imenso; a sua boca é um canal de graça. 
Maria ao fazer o pedido fá-lo enquanto Mãe. Já não é “eis a escrava do 
Senhor” mas “eis-me aqui, Filho, como Tua Mãe”. Hoje diz a cada um de nós 
“eis-me aqui, filho, filha, como tua Mãe a quem meu Filho entregou nos 
últimos momentos da vida, no alto da Cruz”.  
 
Olhemos pra o olhar de Maria, para o Seu rosto, para as Suas mãos. Era todo 
um processo gestual de mulher, duma sensibilidade delicada, profunda de 
amor e de grandiosos sentimentos.  
 
Tem duas finalidades: manifestar a grandeza do Filho, a sua glória, e ajudar 
aquele pobre casal que iria passar por uma grande humilhação.  
 
Quando vamos a Maria, quando lhe suplicamos, pensemos que Maria já 
passou por isso. Ela compreende melhor do que ninguém. Ela saberá acolher 
as nossas lágrimas, os nossos infortúnios, as nossas humilhações. 
 
Uma outra coisa que devemos ver é a sua atitude Maria silenciosa. Não usa 
muitas palavras. O diálogo é muito curto. Fala do essencial. É o que acontece 
quando a linguagem é do coração, do interior de pessoa.  
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Ela, melhor do que ninguém, ensina-nos a rezar, a suplicar, a clamar ou dar 
ação de graças e louvar. Ao longo destas catequeses marianas temo-nos dado 
conta de tantas atitudes de/em Maria. Será que ensaiamos em nós? Será que 
as experimentamos em nós? Que esta catequese sob o nome de Maria de 
Caná seja para nós um momento para ensaiar a misericórdia de Deus, a 
contemplação do Seu amor, o efeito da sua ternura.  
 

Senhora de Caná 
Fazei o que Ele vos disser 

 
Te louvarei Te amarei Maria  
Jovem donzela e bela, famosa 
em bodas, esta mulher formosa  
De Caná na encosta da montanha.  
 

Seu nome Santa Maria de Caná  
De além, muito além e de cá, 
Tão bela como o sol colorido a cair 
Certa no momento certo a acudir. 
 

Atenta estiveste como estás hoje 
Junto a mim, ditando a salvação 
Dos pecadores longe desavindos 
Transformando água em vinho. 
 

Talhas toscas de invernias passadas 
Desilusão, fracasso, eram símbolo 
Dos desamores, da planície vazia, 
Das estepes frias. Tu estavas lá, Maria.  

 
“Fazei o que ele vos disser”... 
Ditava-te o coração de mãe e mulher 
Com estrondo nos altos montes 
Tua ordem mistério, sinal qualquer. 
 
Serventes de Caná, girai, obedecei 
Na hora do início e do fim da Missão   
O vinho é o sangue imolado dele bebei 
Banquete surpresa de Deus salvação. 
 
Ajoelho. Venero, cego pela tua luz. 
Adoro esta hora, para a bendizer. 
Olho para Ti, antes do tempo, na cruz.  
Por mim, pecador, lentamente a 
morrer... Meu Salvador.

   
P. J. Rocha Monteiro, in “Senhora da Aparição” 
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Bendita sejais, ó Virgem Maria: 
por Vós, realizou o vosso Filho o primeiro dos seus milagres;  
por Vós, o Esposo preparou o vinho para a sua Esposa;  
por Vós, os discípulos acreditaram no seu Mestre. 
 
3. SINTESE CATEQUÉTICA 
 
1.Introdução  
2. Apresentação  
3. Meditação (atitudes de Maria) 
4. Mistério da manifestação do Senhor  
4.1 Liturgia romana: epifania e II DTC-C 
4.2 Papel de Maria 
4.3 O que celebramos na Missa de Nossa Senhora de Caná 
4.4 Prefácio 
5. Sinais do Milagre de Caná 
6. Conclusão  
7. Poema  

4. COMPROMISSO 

Como Maria, escutamos o que Jesus nos diz descobrindo e socorrendo as 
necessidades dos nossos irmãos.  
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