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 primeiro milagre que Jesus realiza, segundo São João, se 

Odá numa festa de casamento (cf. João 2,1-11). No meio da 
festa, o vinho acaba. Desde o Antigo Testamento, o vinho 

simboliza a alegria, a presença alegre de Deus na alma humana. 
Também desde o Antigo Testamento a imagem do casamento foi 
utilizada para falar do amor de Deus (Esposo) pelo seu povo, 
Israel (esposa). Podemos lembrar sobretudo Oseias 2,16-22, 
entre tantos outros textos.
            O vinho que acaba simboliza a ausência de Deus no cora-
ção do seu povo, ausência que deixa um imenso vazio e um senti-
mento muito grande de tristeza, de falta de sentido. Maria percebe 
a falta de vinho e intercede junto ao seu Filho, dando ao mesmo 
tempo um conselho aos servos da festa: “Façam tudo o que ele 
lhes disser” (Jo 2,5). Jesus manda os servos encherem de água 
seis talhas de pedra, nas quais cabiam seiscentos litros! Quando 
os servos enchem as talhas e pedem ao responsável pelo buffet 
para experimentar a água que havia se transformado em vinho, 
este se dirige ao noivo e exclama: “Todo homem serve primeiro 
o vinho bom, e quando os convidados já estão embriagados 
serve o inferior. Tu guardaste o vinho bom até agora!” (Jo 
2,10).
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  Jesus é o noivo, o Esposo da Igreja. Na cruz ele abriu 
a fonte de onde jorra o vinho novo da alegria de Deus, que é o 
Espírito Santo (cf. João 7,37-39; 19,34). Se é perfeitamente 
possível que todo relacionamento passe por momentos nos 
quais o vinho acaba – acaba até mesmo o sentido de estarem 
juntos –, Jesus nos oferece o dom do Espírito Santo que renova 
todas as coisas, e que faz surgir, depois de uma crise, um vinho 
melhor, um amor mais profundo, uma alegria mais duradoura.
            Também no diálogo com a mulher samaritana Jesus 
ajuda cada ser humano a interpretar corretamente a sede de 
sentido e de vida que carrega dentro de si e a encontrar-se com 
o Esposo da sua alma. No momento em 
que a mulher pede de beber a água viva 
e Jesus a convida a trazer o seu mari-
do ali, ela admite que não tem mari-
do. Havia sido casada cinco vezes, e 
o homem com quem vivia atualmen-
te não era seu verdadeiro marido. 
 Essa mulher é retrato da 
humanidade em busca de Deus, uma 
humanidade que, em muitos casos, 
nunca se encontrou verdadeiramente com Aquele que é fonte 
de água viva e procura sobreviver construindo cisternas racha-
das que não podem conter água (cf. Jeremias 2,13).
 Jesus deseja que cada homem e cada mulher se 
pergunte pela maneira como sacia sua sede de amor e de vida. 



 Quando a samaritana vai à sua cidade anunciar sua 
fé em Cristo, diz: “Venham ver um homem que me disse 
tudo o que fiz” (Jo 4,29), o que vale dizer: 'Venham ver um 
homem que me ajudou a me encontrar com a verdade e 
assim me libertou das minhas mentiras'. Não são poucas as 
famílias onde homens e mulheres estão convivendo com pes-
soas que não são verdadeiramente suas esposas e seus mari-
dos. São relacionamentos que passam longe da verdade do 
sacramento do matrimônio. São remendos que as pessoas 
encontraram para tentarem tapar o buraco da própria carência 
afetiva. São famílias que precisam da verdade do Evangelho, 
da verdade que é Cristo.
            A família é um corpo, um organismo vivo, e a criança, o 
filho, é o melhor termômetro que avisa quando o corpo familiar 
está doente. Após descer da montanha onde havia se transfi-
gurado, Jesus encontrou seus discípulos envolvidos num 
problema sem solução: eles não haviam conseguido expulsar 
o demônio de um menino. 
 O pai estava desesperado e clamou pela ajuda de 
Jesus, dizendo: “Se tu, podes, ajuda-nos, tem compaixão 
de nós” (Marcos 9,22). Jesus questionou a falta de fé daquele 
pai, e o pai respondeu: “Eu creio! Ajuda a minha falta de fé” 
(Marcos 9,24). 
 Após expulsar o demônio daquele menino e ser ques-
tionado pelos discípulos por que eles não conseguiram expul-
sá-lo, Jesus disse-lhes: “Essa espécie não pode sair a ser 
não com oração” (Marcos 9,29).



 Muitas famílias poderiam ser curadas, poderiam ser 
reconstruídas, poderiam ser libertas do mal que as fere, divi-
de e atormenta. Bastaria, para isso, terem fé, e fé não é uma 
questão de “ter nascido para isso”; fé é algo que se pede na 
oração. A grande lacuna na vida de tantas famílias é a ausên-
cia de qualquer tipo de espiritualidade. Ali se come, se bebe, 
se diverte, se trabalha, se sobrevive, mas não se reza. Uma 
família que não tem vida de oração é como um corpo que não 
se alimenta o suficiente: fica propenso a desenvolver doen-
ças. Quando o espírito do mal se faz sentir dentro de nossa 
casa, precisamos nos perguntar como anda a nossa vida de 
oração. Sem oração, a casa vem abaixo, e o mal destrói tudo. 
Neste sentido, lembremos as palavras de Paulo e Silas ao 
carcereiro: “Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e 
sua família” (Atos dos Apóstolos 16,31).
            Há outros aspectos a serem refletidos e rezados a 
respeito de Jesus e da família. Teremos oportunidade para 
isso mais adiante. Por ora, confiemos nossas famílias ao 
Senhor Jesus, que “veio procurar e salvar o que estava 
perdido” (Lucas 19,10), ele que deseja estar em nossa casa, 
como disse a Zaqueu: “Hoje devo ficar em tua casa! (...) 
Hoje a salvação entrou nesta casa! ” (Lucas 19, 5.9).
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