
RedeUnaViva: Meditação Cristã 344 – paragem 10-321 – 18.04.2021 
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JOÃO 4:46-54 

 
 

JESUS CURA O FILHO DE UM OFICIAL 

 
 
Auto-indagação reflexiva: 

1. Por que Jesus transparece alguma contrariedade com a abordagem do oficial palaciano? 

2. Como entender esta primeira cura, segunda demonstração, do Cristo, em Caná? 

  

Ao recolher-me, na hora da meditação, afinando a sintonia com o Mestre: 

3. Como é esta relação entre o pai e o filho, em mim, para realizar a cura de que necessito? 
 
 

Introdução: o ambiente da primeira cura do Cristo 
 

Caná jamais deixará de ser referida como a cidade das bodas abençoadas. Ali, o Cristo brindou os convivas da festa com um 
sublime néctar, resultado da alquímica transmutação da água em vinho. 

Por mudança súbita de humor dos nazarenos, Jesus, acompanhado de seu grupo, deixou ligeiro a cidade natal para evitar 
confronto e desgastes. Ele desvelara uma face incomoda da realidade que preferiam ignorar, conforme será detalhado na 
próxima passagem.  

Especula-se que o oficial de Antipas que o alcança em Caná, de nome Cusa, não lhe fosse estranho. Sua esposa, Joana, 
guardava parentesco com o nazareno. Informado da sua movimentação, o oficial se dirige a seu encontro, clamando 
intercessão em favor do filho que, febril, beira a morte. 

Durante o diálogo, franco e forte, entre os dois, acontece a primeira cura pública do Cristo. Se não, a primeira noticiada. Nela se 
ressalta a distância de algumas dezenas de quilômetros que separava as duas cidades, ou seja, o curador do enfermo. 

Mais ainda será dito sobre Joana de Cusa, mulher corajosa que, aderindo à causa da Boa Nova, integrou-se ao grupo de 
andarilhos que acompanhou o Cristo pelas terras da Palestina desde seus primeiros fulgores. 



34.1 Evangelho-parte 1: A súplica por um filho muito enfermo (Jo). 

João 4: 46-47 

Jo 4: 46. Voltou, então, a Caná da Galileia, onde fizera da água vinho. Ora, ali se achava um oficial do rei, cujo filho estava doente em 

Cafarnaum. 

Jo 4: 47. Esse homem, ao saber que Jesus tinha regressado da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse para 

curar seu filho, porque estava à morte. 

 
1. Vindo Jesus da sua peregrinação pela Judeia, Jesus para e 

participa das bodas em Caná, onde transforma água em 
vinho. 

2.  Um homem do palácio de Antipas roga-lhe para curar seu 
filho, gravemente enfermo. 

 
34.2 Evangelho-parte 2: Cristo responde com a vida (Jo). 

João 4: 48-50 

Jo 4: 48. Disse-lhe Jesus: "Se não virdes demonstrações e prodígios, de modo algum acreditais". 

Jo 4: 49. Rogou-lhe o oficial: "Desce, Senhor, antes que meu filho morra". 

Jo 4: 50. Disse-lhe Jesus: "Vai. Teu filho vive". O homem acreditou na palavra que Jesus lhe dissera e retirou-se. 

 
3. A missão do Cristo, mais do que prodigalizar milagres, 

compunha-se de derramar a vida em abundância sobre os fiéis. 
4. Mas o pai aflito somente quer saber da cura do seu afeto. 

5. Jesus alerta-o facultando-lhe nova sintonia e o brinda com a 
seiva da vida para que a saúde fosse restabelecida. 

 

 

34.3 Evangelho-parte 3: A cura à distância promove a crença na família (Jo). 

João 4: 51-53 

Jo 4:51. Já descia ele, quando seus servos lhe vieram ao encontro, dizendo que seu filho vivia. 

Jo 4:52. Perguntou-lhes, então, a que hora se sentira ele melhor. E eles responderam: 'Ontem, à sétima hora, a febre o deixou". 

Jo 4:53. Reconheceu, então, o pai ser aquela a mesma hora em que Jesus dissera: 'Teu filho vive". E acreditou ele e toda a sua casa. 

 
6. A meio do caminho, de volta para casa, o oficial soube que 

seu filho voltara à normalidade. 
7. O horário da cura coincidia com o anúncio do Cristo: seu 

filho vive! 

8. E toda a sua família creu no Cristo. 

 
 

34.4 Evangelho-parte 4: Em Caná, duas demonstrações miram o céu (Jo). 
 

João 4:54 

Jo 4:54. Vindo de novo da Judéia para a Galileia, esta foi a segunda demonstração que fez Jesus. 



 
9. E Caná da Galileia – o caniço que aponta para o céu – ficou indelevelmente marcado por estas duas joias do Reino: o 

vinho e a vida. 

 
Auto-indagação reflexiva: 

1. Por que Jesus transparece alguma contrariedade com a abordagem do oficial palaciano?  

Ante a rogativa clemente do palaciano, Jesus, considerando o foco da solicitação, admoesta-o. Está educando-nos. Não 
veio para remediar o corpo enfermo mas para promover saúde, salvação, à alma desequilibrada. Não que ele, médico de 
superlativos recursos, estivesse impedido de restabelecer o bem-estar orgânico dos enfermos. Contudo, sua ação nesse 
plano implicaria substituir as conhecidas e benfazejas ervas medicinais por excepcional manipulação de fluídos anímicos. 
Operando mudanças substantivas no perispírito alcançaria tanto o corpo somático quanto a alma. Isso seria entendido 
como prodígio, o dito milagre, cujo resultado era o desejo do pai amoroso – que seu filho fosse salvo da morte. Não 
obstante ser intenção nobre cabe perguntar. O que é a existência humana em face da realidade espiritual? 

Sendo esse o caráter da repreensão do Cristo frente à aflição do funcionário de Herodes, é indicado interrogar: em que 
foco, agora, debruça-se nosso coração em súplica? 

 

2. Como entender esta primeira cura, segunda demonstração, do Cristo, em Caná? 

Cuidar bem da alma equivale ao cultivo da saúde plena. 

O Mestre nos ensinaria a posteriori que onde se encontra nosso coração aí repousa nosso tesouro, equiparando o Reino dos 
Céus a um terreno noticiado como detentor de valioso tesouro. Como procede o ouvinte, na parábola? Jesus conclui: vai, 
vende todos os bens e, com o montante amealhado, compra a terra para realizar nela extensa cavação até que a joia oculta 
brilhe. 

Comparando não cabe dizer que a existência de um jovem filho não seja preciosa. Na verdade, ela também guarda uma 
joia reluzente. É pela insistência paterna que Jesus se desdobra. Mas não diz “seu filho foi curado” ou “ele não morrerá”. 
Diferentemente, declara “seu filho vive”! O prodígio executado, além de restaurar a fisiologia do corpo, toca a alma da 
criança e de seus familiares. A inflexão envolvente da palavra viva reverbera no ambiente com a face mais visível, a cura 
da enfermidade. Seu poder sana o filho, em Cafarnaum, e enche de esperança o pai, em Caná. Passando da aflição para a 
crença, de imediato ele se retira. A caminho começaria a descobrir que ele próprio também vive. 

 

 

 



 

Ao recolher-me, na hora da meditação, afinando a sintonia com o Mestre: 

3. Como, em mim, relacionam-se pai e filho para que a cura aconteça?  

No rol das principais funções da relação entre pais e prole destaca-se a de lançar os filhos ao mundo. Não apenas de 
maneira objetiva como jovens crescidos, mas, sobretudo, através da inserção da sua subjetividade. O molde da sua 
estruturação repousa tanto na matriz da alma reencarnante assim como na influência educadora ou descuidada dos pais. 
Os valores culturais e éticos oriundos das linhagens familiares e do contexto social, acumulados em longa história, 
combinam-se com as marcas da alma, dentro de um intrincado e intenso processo de trocas sutis próprio das relações 
parentais fundantes. 

Constato, então, no imo de minha alma os arquétipos familiares – pai, mãe, filho, filha e irmãos –, as potências, o logos e 
as funções psíquicas. Vieram sendo preenchidos pelo conteúdo emergente da singela experiência familiar que me formou. 
Na constituição da personalidade que assumo, os arquétipos também vêm intermediando diuturna permuta com o poder 
espiritual. 

Agora, meu pai interno, assentado no Deus-Pai, e fertilizado por meu pai carnal, capta as necessidades do filho que 
também sou. Querendo meu bem-estar, recorre aos recursos ordinários do mundo, mas esses apenas melhoram meus 
estados sofridos. A mesmice rotineira segue preservada.  

Para que a cura profunda ocorra, meu pai interno recorre implorante ao Cristo. E ouço tua voz de resposta, Médico das 
Almas, reverberar no meu íntimo: “vai, seu filho vive”. Pela intuição, confio e sigo. Neste caminho, de silêncio e oração, 
confirmo. Com o Pai, o Filho e perpassado pelo Santo Espírito, eu vivo. Há o que celebrar. Salvo estou.  

 
Na meditação: 
Mestre,  
cura-me, mais do que o corpo, a alma.  
Salva-me, na inteireza do ser que sou. 
Adiciona-me, da tua misericórdia, a graça, 
para que agora e na morte 
eu viva 
a irradiar o lúcido e peregrino amor. 
 
 
Versículo para a meditação: João 4: 50. 
 
Disse-lhe Jesus: “vai. Teu filho vive.” O homem acreditou na palavra que Jesus lhe dissera e retirou-se. 
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