As Bodas de Caná
Introdução: Jesus foi mandado pelo Pai celeste para
nos trazer a alegria e para nos ensinar a nos amarmos
uns aos outros.
Em Caná, uma cidade da Galiléia, está acontecendo
uma festa de casamento.

Maria, a mãe de Jesus, está presente e Jesus também
foi convidado às núpcias, com os seus discípulos.

Os servos distribuem o vinho aos convidados. Mas...
no melhor da festa, falta vinho!

Maria percebe logo. É uma pena acontecer isso, pelos
noivos, e diz a Jesus:

“Eles não têm mais vinho”. “Mãe, o que queres de
mim?- responde Jesus – Ainda não chegou minha
hora de fazer milagres”. Maria olha para o filho.
Depois vai até os servos e diz a eles: “Fazei tudo
aquilo que Jesus vos disser”.

Num canto, há seis recipientes de pedra, de mais ou
menos cem litros cada um. Eles servem para os ritos
de purificação dos Judeus.
Jesus diz aos servos: “Enchei os recipientes de água
até em cima”. Depois lhes diz:

“Agora pegai um pouco e levai para o chef de cozinha
experimentar...”.
Os servos olham para ele incrédulos: levar água no
lugar de vinho para os convidados, isso eles nunca
fizeram!
Os servos levam ao chef de cozinha um copo e
ele experimenta a água: transformou-se em vinho!
Mas ele não sabe de onde veio esse vinho. Quem
sabe são só os servos, que levaram a água. Depois
de experimentá-lo, o chef chama o noivo e lhes
diz: “Todos servem antes o vinho melhor e, depois,
quando todos beberam bastante, servem o vinho
inferior. Ao invés, tu conservaste o vinho melhor até
esse momento”. Jesus transformou a água em vinho,
em vinho delicioso!
Agora a festa pode prosseguir, para a grande alegria...

... dos noivos e de todos os convidados!

Agora eles acreditam em Jesus, porque viram a sua
grandeza. Este é o primeiro milagre de Jesus.

Chiara: “Se um gen4 pede com insistência alguma a
Jesus, consegue. Experimentem!”

Gostaria de ser batizada
(Fabiana de Grottaferrata – Itália)

Francesca, Tiziana e Antonio estão brincando no
jardim. São amigos de Fabiana.
Francesca lhe diz: “Por que você não vem ao
catecismo? Não vai fazer a primeira Comunhão?
Fabiana fica triste: “Não posso, não sou batizada”,
responde. Mas Fabiana já é uma gen4 e pensa: “È
verdade que não sou batizada, mas posso assim
mesmo amar Jesus!”.
De fato, durante o dia, Fabiana faz muitos atos de
amor. Uma vez, por exemplo, Aléssia, a sua irmãzinha,
estava triste.
Então, Fabiana se aproximou dela e lhe disse: “Se
nos amamos e nos queremos bem Jesus está entre
nós”...
... e felizes foram correndo brincar. Fabiana vai se
encontrar com as gen4 muitas vezes e lá ouve falar
muito de Jesus. Fabiana deseja ardentemente ser
batizada.
Uma noite, antes de dormir, pede a Jesus: “Te peço,
Jesus, me dê as palavras certas para eu pedir ao
papai e à mamãe para ser batizada”.
Alguns dias depois, na hora do jantar, toca a
campainha. Fabiana abre a porta: é o tio Luiz que
vem visitá-los.
No meio do jantar o tio diz: “Sabe, Fabiana, que este
ano, na catedral, batizarão algumas crianças”.
Fabiana olha para o pai e para a mãe: eles vão gostar?
O pai olha para ela com muito amor e lhe pergunta:
“Você gostaria de ser batizada?”.
“Claro, papai!”. A mãe também está de acordo.

Quando se encontra novamente com as gen4, ela diz:
“Jesus me escutou tão bem que nem precisei pensar
no que dizer!”.

Uma manhã na escola
(Jorge de Pádua – Itália)

Jorge está na escola, na sua carteira. Toca o sinal.
“Viva, finalmente é o intervalo! – diz Jorge a Franco,
colega de carteira – vamos pegar nosso lanche e
descer ao pátio”.
Jorge, porém, vê que Pedro mostra revistinhas
horríveis aos outros, escondido. Franco, curioso, pára
para olhar.
Jorge vai para o pátio sozinho e triste.

À tarde, quando volta para casa, conta para a mãe o
que aconteceu na escola. A mãe escuta e depois lhe
diz:
“Talvez aquele menino seja assim porque os seus
pais trabalham fora o dia todo e não ficam muito com
ele. Talvez pensem de demonstrar o amor dando-lhe
dinheiro sem perguntar-lhe, depois, com o que ele
gasta.
Mais tarde, Jorge sai com a mãe para fazer compras,
e passam diante de uma igreja. E Jorge diz: “Por que
não vamos pedir a Jesus para ajudar aquele menino?”.
Entram na igreja, vão pertinho do sacrário e dizem:
“Jesus, te pedimos que aquele menino da minha
classe se torne puro e bom. Ajuda também o pai e a
mãe dele!”.
Quando Jorge sai da igreja, diz à mãe: “Jesus vai
cuidar dele, não é, mamãe?”. E fica feliz!
Chiara: “Se un gen 4 chiede con insistenza qualcosa
a Gesù, ottiene. Provate!”

