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Antes e depois de Maria 
 

No segundo mistério luminoso contemplamos: 
           a realização do primeiro milagre de Jesus, 
                      transformando a água em vinho, 
                                  nas Bodas de Caná.  (Jo 2, 1-11) 

  
                                                    

                                                              Mons. João Scognamiglio Clá Dias  

              Superior Geral dos Arautos do Evangelho 
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Uma nova era na espiritualidade do gênero humano se inicia publicamente com o 

milagre das Bodas de Caná. Além de conferir ao casamento um altíssimo significado, 
Jesus inaugura a mais excelente via para se obter o perdão e a graça: confiar na mediação 
e na onipotência suplicante de Maria. 

  
Vamos dar inicio a meditação reparadora dos primeiros sábados, que nos foi 

pedida por Nossa Senhora, quando apareceu em Fátima (1917). Pedia Ela que 
comungássemos, rezássemos um terço, fizéssemos meditação dos mistérios do Rosário e 
confessássemos em reparação ao seu Sapiencial e Imaculado Coração. 

Para os que praticassem esta devoção, Ela prometia graças especiais de salvação 
eterna. 

Ave Maria, cheia de graça,... 
 

Introdução: 
 
O mês de outubro é o mês do Rosário; convidamos aos fiéis a se unirem ao Papa 

Bento XVI, que rezou o Santo Rosário, na maravilhosa Basílica Papal de Santa Maria 
Maior. 

Assim, destacou o Papa Bento XVI: “O Santo Rosário não é uma prática de 
piedade do passado, (...) 

Ao contrário, o Rosário está conhecendo quase uma nova primavera”. 
“No mundo atual, tão dispersivo, esta oração ajuda a colocar Cristo no centro, 

como fazia a Virgem, (...) 
O Rosário, quando rezado de modo autêntico, não mecânico nem superficial, mas 

profundo, de fato dá paz e reconciliação. A todos vós aqui reunidos, concedo de coração a 
Bênção Apostólica”. (1) 

 
 
Oração inicial: 
 
Virgem Santíssima, Mãe da Divina Graça, nós Vos pedimos que useis de vosso 

poder de intercessão infalível, junto ao Vosso Divino Filho para nos obter graças 
superabundantes, eficazes e até místicas, a fim de fazermos bem esta meditação sobre o 
belo acontecimento das Bodas de Caná. 

Os homens não querem ver os pecados que estão sendo praticados em toda a 
parte, pois voltaram as costas para a lei de Deus. Eles já não têm mais a noção clara a 
respeito da beleza e grandeza do Matrimônio, que tão significativamente se realizou em 
Caná da Galileia. 
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Suplicamos, ó Senhora, que estejais bem junto de nós, neste momento em que 
dignamente vamos reparar o Vosso Sapiencial e Imaculado Coração. 

                                                                                                         Assim seja!    
  

 

 

 

 
I – Maria preocupada com seus filhos!  

 

Vamos percorrer um pouco por este acontecimento maravilhoso, que foi o 
primeiro milagre de Jesus.  Por que Ele escolheu, nada mais nada menos, do que uma 
festa de casamento para realizar o seu primeiro milagre? Por quê? Porque Ele queria 
santificar o casamento, e mais ainda, Ele sabia desde toda a eternidade, em sua infinita 
sabedoria, que o casamento é a base da sociedade. 

Uma árvore será forte, vigorosa, frondosa, alta, na medida em que tenha boa raiz, 
pois, se não for assim o vento a derruba; portanto, para que uma árvore resista aos ventos 
é preciso que esteja bem enraizada ao solo. 

A sociedade tem também uma raiz, temos seus fundamentos, na família. E foi por 
isso que Jesus quis nesse casamento fazer seu primeiro milagre; antecipando o 
momento de dar início a enorme sequência, dos inúmeros prodígios que Ele irá realizar. E 
isso, por quê? Porque neste casamento estava Maria. A convidada por excelência era Ela. 

Caná era uma cidade de maior tamanho e influência do que Nazaré. Nossa 
Senhora tinha ali muitos conhecidos, pessoas amigas e estas tinham para com Ela muita 
veneração e convidaram-Na a estar nas bodas. Maria se encontrava lá quando chegaram 
Jesus e seus discípulos; bem se pode imaginar a emoção da Santíssima Virgem ao 
conhecer os primeiros seguidores de seu Filho! Certamente Ela os tratou logo de início, 
com um carinho maternal todo feito de amor. Ali começou a se tornar claro sua proteção 
especial por aqueles que resolvem se entregar a Nosso Senhor Jesus Cristo. 

 

1 – Ainda não havia chegado a hora dos milagres... O maravilhoso poder 
de mediação de Maria Santíssima junto ao Seu Divino Filho 
 

Nossa Senhora vai ter um papel extraordinário nesse casamento; Ela vai promover 
e antecipar o primeiro milagre de seu Divino Filho e será um milagre com característica 
especial. 
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Jesus vai multiplicar os pães e os peixes por duas vezes, vai andar sobre as águas, 
vai ressuscitar pessoas, vai curar leprosos, surdos-mudos, cegos, são todas curas 
necessárias. A multiplicação dos pães e dos peixes, por exemplo, se Ele não fizesse esses 
milagres, o povo não teria o que comer passaria fome, ou seja, havia uma necessidade. 
Mas nessa festa, pelo contrário, não havia uma necessidade: uma vez que acabado o 
vinho era só comunicar; causaria certa tristeza, haveria alguma decepção, mas a festa 
estaria concluída. 

Nossa Senhora com uma delicadeza maternal extraordinária, percebendo a 
situação crítica dos noivos resolveu ajudar. Ela promove este milagre para que a alegria 
que estavam tendo os noivos e os convidados se mantivesse, e que não houvesse 
nenhuma decepção. 

Aplicação: 
Isso é para nós um consolo enorme, pois vemos por esse gesto, o quanto Ela se 

preocupa com seus filhos e o quanto sua atenção está voltada para cada um de nós. Ela 
vem ao nosso encontro para nos socorrer, amparar, proteger e auxiliar, manifestando desta 
forma o quanto é Ela verdadeiramente Mãe bondosíssima. 

2 – Por que durante a celebração de umas bodas? 
 

Nesse solene começo da vida pública de Jesus, sobressai de forma muito especial o 
fato de ter Ele escolhido uma festa nupcial como cenário do início de sua missão pública. 
O casamento não havia ainda sido elevado à categoria de Sacramento. Entretanto, não 
devemos nos esquecer de seu alto significado na sociedade judaica de então, pois, 
esperando a vinda do Messias, o povo atribuía não pouca importância à união entre o 
homem e a mulher com vistas ao nascimento do Messias Salvador. As cerimônias de 
noivado (um ano antes), assim como as das núpcias, eram revestidas de grande solenidade e 
precedidas de contratos financeiros entre os pais dos cônjuges. Seria ultrapassar os limites 
deste artigo, descrevê-las em seus pormenores. 

“Fazei tudo o que Ele vos disser” (Jo 2, 5).      

3 – A verdadeira alegria desejada por Maria 
 

O que queria Nossa Senhora com este gesto? – A Alegria! 
No que consiste a verdadeira alegria desejada por Maria nas Bodas de Caná? A 

verdadeira alegria só possuem as consciências tranquilas; é impossível ser inteiramente 
alegre com a consciência pesada. Quem se encontra em estado de pecado mortal, não 
pode ter verdadeira alegria; esta é reservada aos filhos de Deus que se encontram em Sua 
graça. Aí está o que consiste a verdadeira alegria. Nossa Senhora não quis que faltasse o 
vinho na festa, para que naquele ambiente reinasse a verdadeira alegria. 
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A grande maravilha que se nota nas bodas de Caná, além da prestigiosa presença 
de Jesus — o centro de todas as atenções da festa —, Maria e os discípulos, é o empenho 
que certamente tinham os noivos de tomarem um rumo real e normal de um matrimônio 
honesto, digno, santo. Os noivos se unem com a ideia exata de que devem trabalhar para 
santificar o outro; terem, sobretudo os filhos que Deus enviar e educá-los também  nas 
vias da santidade. 

Santidade! Esta é a cauda da verdadeira alegria. Ser verdadeiramente santo é o 
que torna uma pessoa alegre; quem foge da santidade, quem foge da graça de Deus não 
pode estar na posse da verdadeira alegria. 
 

                           
 

II – O porquê do milagre 
 

Frequentemente, os profetas no Antigo Testamento se viam na contingência de 
comprovar por algum prodígio a autenticidade de suas previsões. Assim se deu, por exem-
plo, com Moisés (Ex 4, 30-31), Elias (I Rs 18, 19-39) ou Samuel (I Sm 12, 16-18). Ora, 
depois de chamar os cinco primeiros seguidores, quis o Mestre operar algo para confirmá-
los na Fé, como o fizera com Natanael. Foi provavelmente por essa razão que Jesus 
“manifestou sua glória”, efetuando seu primeiro milagre nas Bodas de Caná, ou seja, para 
levar seus discípulos a crerem na divindade de sua origem e missão (Jo 2, 11). 

E assim procedeu devido a uma suave e afetuosa súplica de sua Mãe. O Evangelho 
ressalta o importante papel de intercessora e deixa entrever seu maternal carinho para 
com os futuros Apóstolos ali presentes. Era o começo da realização da promessa feita por 
Jesus a Natanael, três dias antes: “Verás coisas maiores do que esta” (Jo 1, 50). Seu 
intuito de robustecer até tornar inabalável a Fé daqueles que o acompanhavam só atingiu 
sua plenitude com a descida do Espírito Santo. Antes disso, apesar de todas as maravilhas 
operadas pelo Salvador, essa virtude continuou sendo débil e imperfeita em todos eles. 

Com despretensiosa simplicidade e vivacidade de colorido, João descreve a cena 
da qual foi testemunha ocular, deixando transparecer a grande impressão produzida por 
ela em sua própria alma e nas de seus companheiros. 

1 – Evitando um erro: a santidade é só para o religioso que faz voto de 
castidade 
 

Muitos têm uma ideia errada de que a santidade é um caminho reservado aos 
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religiosos; para os que fizeram os votos de obediência, pobreza e castidade — claro! — 
tem que ser santo! Mas aqueles que estão na sociedade e escolheram a via do 
Matrimônio, não precisam desejar a santidade para si. Basta, de vez enquanto, dar uma 
passadinha pela igreja, uma missa muito rápida aos domingos e pronto, nada mais...   Não 
é verdade! 

Todo batizado é chamado a ser santo. O chamado à santidade, de forma 
extraordinária, tem o que segue as vias da religião pelos votos. Mas, de forma comum, 
são chamados à santidade todos aqueles que vivem na sociedade e que tenham 
constituído família: pai, mãe e filhos, dentro da sociedade, são chamados à perfeição. 
Tanto é assim que Deus dá a inclinação para o casamento a todos; aos que vivem na 
sociedade, quanto aos que seguem uma vida religiosa. 

Um esclarecimento: todos os que estão na vida religiosa, apesar de possuírem 
inclinação natural, fazem uma renúncia voluntária de constituírem família, porém muitos 
escolhem a via do celibato, para melhor se dedicarem ao apostolado, para assim melhor 
servir a Deus. Claro está que quem fica na sociedade não necessita fazer esta renúncia, 
segue as vias do Matrimônio. Ora, como todos são chamados à santidade, os que fazem 
os votos e os que não o fazem, seguindo as vias do casamento: todos, portanto, estão 
chamados à perfeição. 

Entretanto, a castidade deve ser praticada tanto pelos religiosos, quanto pelos que 
se casam, porque é uma virtude que está ligada a dois Mandamentos da lei de Deus: o 6º 
e o 9º mandamentos. 

2 – O verdadeiro sentido do casamento 
 

O casamento que se realizou em Caná tem algo do Matrimônio de Nossa Senhora 
com São José, pois Ela também se casou. 

Infelizmente o mundo moderno vai perdendo a noção do verdadeiro sentido do 
casamento julga-se cada vez mais que o objetivo deste é a fruição e esta, fora dos padrões 
que a moral permite. Quem casa não deve pensar que viverá em eterna delícia. Todo casal 
terá suas cruzes que virão inevitavelmente ao longo da vida de todos os dias. Ambos 
devem aceitar essas cruzes em vista da perfeita união e harmonia da família e a educação 
e santificação dos filhos, que é o objeto principal de todo casamento. 

Por outro lado, o casal julga que o respeito mútuo não deve existir. Não é verdade. 
A vida conjugal exige respeito igual a que se tem por outra qualquer pessoa. Quantos 
erros a respeito do casamento existem hoje em dia! Tem-se a impressão que já se perdeu a 
noção de que ele foi estabelecido por Deus e é querido por Ele para se constituir a base de 
uma sociedade santa. Portanto, estabelecido com a finalidade de procriar, educar os filhos 
cristãmente, e de apoio mútuo. Mas o que vemos nos dias de hoje? Vai-se substituindo o 
casamento por ajuntamento, por uniões ilegítimas e com isso, vão-se diluindo cada vez 
mais as bases da sociedade. 
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Deus não pode estar contente com esta propaganda que vem pela televisão, pelo 
rádio, cinema, internet que destrói a família! Vamos pedir que Ele aceite a nossa 
meditação sobre a beleza do casamento bem constituído e para repararmos o Sapiencial e 
Imaculado Coração de Maria devido a tantos pecados que são cometidos por causa da 
concepção errada a respeito do Matrimônio. 
 

 
 

III – Os ensinamentos: a súplica onipotente de Maria 
 

Caná era uma cidade de maior tamanho e influência que Nazaré. A História nada 
registra sobre a origem das relações entre a Sagrada Família e os nubentes, nem sequer por 
que Jesus e Maria foram convidados para a festa. As hipóteses a respeito se multiplicam. 
Entre elas, menciona-se um eventual estreitamento de relações, decorrente de serviços 
prestados por São José ao longo do tempo. 

As peculiaridades e detalhes perderam-se pelo caminho, talvez por desígnio de 
Deus, a fim de concentrar a atenção dos séculos futuros na tão paradigmática festa das 
núpcias de Caná. Ali está simbolizado o lar católico como deve ser, e indicada a conduta a 
seguir face aos problemas e dificuldades da vida. Ali está prefigurada a família cristã 
assistida por Cristo, através da intercessão de Maria. A partir desse episódio, todos os 
cônjuges, até o fim do mundo, devem firmar-se na certeza de que Jesus solucionará 
qualquer drama ou aflição, se invocarem a onipotente mediação de Maria. 

As épocas e os povos atingem seu esplendor quando a sociedade observa com 
rigor os princípios naturais e divinos relativos à constituição familiar. Este vasto e 
delicado assunto é de capital importância.  

A harmonia conjugal torna perene, exemplar e frutuosa toda e qualquer atividade do 
marido ou da esposa; sobretudo, desse virtuoso entendimento se beneficiam os filhos. Por 
isso afirma o Eclesiástico (25, 1-2): “De três coisas se compraz o meu espírito, as quais 
têm a aprovação de Deus e dos homens: (...) um marido e mulher que se dão bem entre 
si”. 

Não buscar dinheiro ou beleza, ao casar-se. 
“Ditoso o homem que tem uma virtuosa mulher, porque será dobrado o número 

de seus anos. (...) A mulher virtuosa é uma sorte excelente, é o prêmio dos que temem a 
Deus e será dada ao homem pelas suas boas obras” (Eclo 26, 1-3). Muitos conselhos 
poderíamos colher da Escritura e da espiritualidade da Igreja sobre as qualidades do 
Matrimônio e sobre o quanto deve ele basear-se na virtude e na santidade, e não em 
motivos inferiores como a beleza física e o dinheiro. Fazer consistir nestes valores as 
razões essenciais de uma união indissolúvel é sinal de completa insensatez, pois a beleza 
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física se desfaz com o passar dos anos e a riqueza de um cônjuge pode trazer muita 
aflição de espírito. Adverte-nos ainda o Eclesiástico: “Não olhes para a formosura da 
mulher, e não cobices uma mulher pela sua formosura” (25, 28). “Todo o preço é nada em 
comparação com uma alma casta” (26, 20). 

Por intercessão de Maria 
E foi numa festa nupcial que, a pedido de sua Mãe, Jesus quis realizar seu 

primeiro milagre, para assim tornar patente aos olhos do mundo o quanto o Matrimônio 
deve ser tomado como uma via de santificação. 

Maria já se encontrava nas bodas quando chegaram Jesus e seus discípulos. Bem 
se pode imaginar a emoção da Santíssima Virgem ao conhecer os seguidores de seu Filho. 
Certamente Ela os tratou logo de início, com um carinho maternal todo feito de amor. Ali 
começou a se explicitar sua proteção especial por aqueles que resolvem entregar-se a 
Nosso Senhor Jesus Cristo. Não terá sido também em consideração aos Apóstolos — 
além de sua delicada atenção para com os nubentes — que Nossa Senhora pediu um 
milagre a Jesus? 
 

 

 

IV – A mediação eficaz e a onipotência suplicante de Maria 
 

À margem do profundo respeito havido no diálogo entre Mãe e Filho, a narração 
de São João permite levantar uma conjectura. Não é impossível que, ao longo de 30 anos 
de vida doméstica pervadida de afeto e mútua compreensão, o Filho tenha revelado à Mãe 
os grandiosos mistérios da Eucaristia. E, neste caso, Maria poderia ter pensado que havia 
“chegado a hora” da instituição desse Santo Sacramento e se inflamado no desejo de 
novamente receber em seu interior — já não como gestante, mas em sua Primeira 
Comunhão — o seu Filho, sob as Espécies Eucarísticas. 

Ao lado de incontáveis hipóteses plausíveis, uma é inteiramente certa: Jesus operou 
esse milagre, por intercessão de Maria, para inculcar-nos a convicção de que, apesar 
de não haver chegado a hora, por uma palavra dos lábios da Mãe, Ele nos atenderá. 

Eis que em Caná abriu-se uma nova era na espiritualidade do gênero humano, com 
a inauguração de um especial regime da graça. 

Ademais, em Caná, Maria nos ensina algo muito importante. Numa análise 
superficial, parece inexplicável a atitude de Nossa Senhora, pois, apesar da negação de 
Jesus, Ela ordena aos criados fazerem tudo quanto Este lhes dissesse. Não havia Ele dito 
que não chegara ainda sua hora? Fica, portanto, em quem lê o Evangelho, a impressão de 
Maria não ter feito caso dessa resposta negativa. 

Esclarecem-nos os teólogos ser esta atitude de Maria — à primeira vista um tanto 
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obscura — uma excelente lição para nós. 
Nem todas as determinações de Deus são absolutas. Há algumas que são 

condicionadas aos desejos e reações nossas. Ou seja, elas se cumprirão ou não, 
dependendo da manifestação de nossas disposições. Se Maria não tivesse 
recomendado aos serventes que agissem de acordo com as orientações de Jesus, os 
nubentes e seus convidados não teriam tomado o melhor dos vinhos da História, nem os 
Apóstolos assistido a tão grandioso milagre. 

De onde se conclui ser importante rezarmos a Deus com fervor e constância, 
manifestando-Lhe nossas necessidades, pois é possível que Ele esteja à espera de nossa 
atitude para seguir uma ou outra via. Em Caná, aprendemos de Maria o quanto Deus 
quer a nossa colaboração em sua obra. 

Devido a esse sublime papel de medianeira e de onipotência suplicante da 
Santíssima Virgem, que se inicia publicamente nas Bodas de Caná, talvez pudéssemos 
dividir a História da espiritualidade em duas grandes eras: antes de Maria e depois de 
Maria.  
 

 

V – O melhor vinho da História. “Mas tu guardaste o melhor vinho”... 
(Jo 2, 10) 
 

Conta-nos o Evangelho que nas bodas de Caná, Nossa Senhora percebendo a 
situação aflitiva dos noivos, dirige-se a seu Filho: “Não tem mais vinho”. Ele fita-a com 
muito carinho e afeto, tratando-A com a suma linguagem de respeito para aquele tempo: 
“Mulher, que nos importa a mim e a ti isso? Ainda não chegou a minha hora!”. Mas, 
apesar de tal resposta, Maria diz aos criados: “Fazei tudo o que Ele vos disser”. 

Jesus não pode deixar de atender a súplica de sua Mãe: eis que a água transforma-
se num vinho extraordinário, dando origem a comentários: “Mas, então?! Foi deixado 
para o fim este vinho tão precioso, tão delicioso?”. 

Hoje em dia a humanidade encontra-se numa situação semelhante à do anfitrião 
nas bodas de Caná. Falta o vinho precioso da virtude, do juízo, da sabedoria, de modo tal 
que não há um recanto da Terra do qual se possa dizer com certeza: “Este povo vive na 
graça de Deus”. 

Precisamente nessa hora de angústia, Nossa Senhora intervém para rogar por nós 
ao seu Divino Filho: “Eles não têm graças superabundantes para se converterem e mudar 
de vida. Enviai-as e transformai-os”. (2) 

É Nossa Senhora que conquista o vinho novo, mas o que virá é o melhor vinho de 
toda a História! Que Ela nos transforme, nos santifique!! 
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Oração Final: 
  

Ó Mãe Santíssima, a Vós entregamos esta meditação e Vos pedimos a graça de 
uma consciência clara e uma vontade inteiramente pura e enérgica, no sentido de sermos 
inteiramente fiéis, quer nas vias da Religião, quer nas do Matrimônio, a esta virtude que 
transparece em Vosso semblante: castidade! 

Dai-nos, ó Mãe, a graça de sermos puros como os Anjos e santos que estão no Céu 
e isso, quer seja dentro do casamento, quer numa vida religiosa; que entreguemos o nosso 
corpo e nossa alma para ser como Vós sois: Casta! Mãe Castíssima, fazei de nós pessoas 
puras e inocentes, afastadas de todo e qualquer pecado e que sejamos tão puros como 
foram tantos santos e santas. 

E assim, tendo vencido todas as lutas e tentações de nossas vidas, por meio de 
Vossa graça, encontremos Vosso olhar maternal e sorridente; abraçando-nos na entrada do 
Céu e dizendo-nos: Vinde meu filho, vinde minha filha, eu vou mostrar o lugar que lhes 
preparei por terdes aceitado as graças que a vós foram concedidas ao longo de suas vidas, 
na linha da pureza e da castidade.   

           
  Assim seja! 

 
 
PS.: Esta meditação é de autoria do Mons. João Clá Dias, pronunciada na Catedral da Sé de 

São Paulo, 3/set./2005, sem revisão do autor. 
(1) Cf. Arautos do Evangelho. São Paulo. N.79 (Julho, 2008); p.8-9 / Arautos do 

Evangelho. São Paulo. N.22 (Out., 2003). 
(2) CLÁ DIAS, João S. Fátima - O meu Imaculado Coração triunfará. 2.ed. São Paulo: 

Copypress, 2007, p. 87-88.                  
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