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Comentário lição 05

O Objetivo deste comentário é contribuir para o preparo de sua aula, e apresentar um
subsídio a parte da revista, trazendo um conteúdo extra ao seu estudo. Que Deus nos ajude no
decorrer desta maravilhosa lição.

O CONTEXTO DO MILAGRE

Depois da sua primeira incursão à Judeia no exercício do seu ministério, Jesus volta, passando
por Samaria. Foi ali que teve o encontro com a mulher samaritana em Sicar (Jo 4.1-10).
Depois de evangeliza-la, atende ao pedido dos samaritanos que vieram conhece-lo e ouvi-lo, e
detém-se junto com eles por dois dias (Jo 4.40). Muitos creram nEle como o Cristo, o
Salvador do mundo (Jo 4.42), demonstrando, portanto, fé salví�ca perfeita .1

No retorno à Galileia, Jesus Cristo testi�ca algo emblemático em seu ministério: “um profeta
não tem honra na sua própria pátria” (Jo 4.44). Essa dura e real a�rmação destaca a missão
difícil que o servo do Senhor possui no território de onde foi “gerado”.

O Senhor desloca-se de Samaria para a Galileia, onde �ca sua residência; contudo, depara-se
com um “conjunto de pessoas que não têm o tipo adequado de fé”, pois, o recebem
cordialmente, mas não honram a Ele ou sua missão. O retorno do Senhor a Caná ocorre
porque Ele quer afastar-se de pessoas amigáveis com o tipo errado de fé .2

Chegando em Caná, local onde operou o primeiro sinal na transformação da água em vinho,
a fama de Jesus era outra. Muitos já sabiam que Ele podia operar milagres e sinais, curando,
libertando e trazendo alegria aos rostos tristes da região. Essa fama de Jesus também se
espalhava dentre os poderosos, daí então inicia a história desse novo milagre.

CONFIANÇA EM JESUS
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A notícia do poder que havia em Jesus para realizar milagres espalhara-se também pela Galileia
e atingira a alta classe, como se vê desse exemplo de alguém ligado ao paço real. O o�cial
demonstrou fé em Jesus para curar o seu �lho, porque foi exatamente esse o pedido direto que
fez: “[…] rogou-lhe que descesse e curasse o seu �lho, porque já estava à morte” (Jo 4.47). Não
se trata, naturalmente, de uma fé consciente de quem era Jesus, mas apenas no poder que
tinha de curar .1

Perceba que ao ouvir falar que Jesus operava milagres e maravilhas, o o�cial do rei colocou em
seu coração ir ao seu encontro, contudo, algo precisa ser destacado: o propósito inicial do
o�cial não foi ir ao encontro de Jesus pela pessoa dEle, mas sim, apenas no interesse em Seu
poder em operar milagres e a �m de buscar uma solução para o seu �lho.

Porém, a história nos apresenta uma grande lição de fé e con�ança. Sabemos que a falta de fé é
um grande obstáculo a operação de Jesus em nosso meio, pois sem fé não O agradaremos (Hb
11.6). O o�cial foi em busca de Cristo apenas pelo milagre, contudo, chegando lá teve uma
grande atitude de fé na pessoa de Jesus, o que nos transmite um dos grandes ensinamentos do
evangelho segundo João.

Embora os sinais e milagres sejam uma obra autêntica do reino de Deus, nossa fé não deve
concentrar-se neles, mas sim em Cristo, do qual eles dão testemunho. Devemos crer em Jesus
Cristo, porque Ele é o Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador. Jesus precisa ser adorado e
honrado por causa do seu amor, misericórdia, santidade e caráter justo, e não apenas por causa
daquilo que Ele pode fazer em nosso favor no campo físico ou material. Sinais, milagres e
maravilhas devem nos levar a uma dedicação profunda ao Senhor e a termos uma maior fé,
assim como o milagre descrito aqui motivou essas coisas na vida daquele régulo .3

FÉ, CONVICÇÃO E ATITUDE
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A evidência de que o o�cial do rei chegou à fé requerida pelo Senhor encontra-se na
continuidade do diálogo dele com o Mestre, pois, ao insistir que Jesus desça para Cafarnaum
(v. 49) – distante dali ao menos uns 24 quilômetros – a �m de que cure seu �lho e, ao
aquiescer à ordem de Cristo para que fosse para casa – pois o seu �lho vivia, isto é, estava bem
–, o texto bíblico diz que “o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se” (v. 50). Assim
o pai da criança chegou aonde Jesus queria que ele chegasse, isto é, à fé n’Aquele que, pela
palavra, faz passar da morte para a vida, Aquele que é o único a poder dar a vida em plenitude
e, dessa forma, o milagre tornou-se “sinal” e o o�cial do real entrou no misterioso domínio da
fé perfeita .2

Perceba a qualidade da fé demonstrada pelo o�cial do rei: ele creu e foi. Multidões são
confrontadas por uma falsa compreensão e atitude de fé, onde, muitos tomam atitude apenas
naquilo que é palpável, naquilo que apresenta um resultado favorável à vista.

Contudo, a lição que obtemos da atitude do o�cial do rei é que a fé precisa ser viva e ativa,
reconhecendo que, mesmo sem ver de perto, as promessas e palavras de Jesus são verdadeiras e
que acontecerão mesmo que não encontremos um resultado aparente por enquanto.

Tal fé e perfeitamente demonstrável na con�ança autoritativa de Jesus, reconhecida desde
quando o o�cial decide obedecer ao Senhor e dirigir-se para sua casa crendo na su�ciência da
palavra dita pelo Mestre. A con�rmação da cura pelos seus empregados que vieram encontra-
lo no caminho e a “coincidência” com a hora em que o menino melhorara em relação ao
momento em que Jesus Cristo dissera para o o�cial que o seu �lho vivia (vv. 51-53), gerou fé
su�ciente para que não apenas o homem cresse, mas também “toda a sua casa” .2

Esperando Jesus voltar hoje!

Dc. Antonio Vitor de Lima Borba
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EBD em Foco

EBD em Foco é uma plataforma de slides e cursos para professores da EBD que
querem ministrar uma aula de excelência e transformar a vida de seus alunos. Faça
agora seu cadastro e tenha acesso a um conteúdo exclusivo: slides das lições em
PowerPoint, subsídios em PDF, comentários das lições, cursos bíblicos e cursos de
educação cristã.
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