O Cântico dos Cânticos
1. O Cântico dos cânticos, que é de Salomão. […]
10. Formosas são as tuas faces entre as tuas tranças, e formoso o teu pescoço
com os colares. […]
13. O meu amado é para mim como um saquitel de mirra, que repousa entre os
meus seios. 14. O meu amado é para mim como uma ramalhete de hena nas
vinhas de En-Gedi. 15. Eis que és Formosa, ó amada minha, eis que és Formosa;
os teus olhos são como pombas. 16. Eis que és formoso, ó amado meu, como
amado és também; o nosso leito é viçoso. 17. As traves da nossa casa são de
cedro, e os caibros de cipreste.
Bíblia, João Ferreira de Almeida

As Bodas em Caná da Galiléia.
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As Bodas em Caná da Galileia
2:1 No terceiro dia, houve bodas em Caná da Galileia, e a mão de Jesus estava lá. 2:2
Foram convidados também Jesus e seus discípulos, para as bodas. 2:3 Tendo faltado vinho,
diz a mãe de Jesus para ele: (eles) não têm vinho. 2:4 Jesus lhe diz: Mulher, o que queres
de mim? Minha hora ainda não chegou. 2:5 Diz a mãe dele aos servidores: Fazei o que ele
vos disser. 2:6 Havia ali seis talhas de pedra, postas para a purificação dos judeus,
contendo, cada qual, duas ou três metretas. 2:7 Jesus lhes diz: Enchei as talhas de água. E
encheram as talhas até as borda. 2:8 E (ele) lhe diz: Agora, tirai (o líquido) e o levai ao
mestre-de-cerimônias. E eles levaram. 2:9 Quando o mestre-de-cerimônias provou a água
transformada em vinho – ele não sabia donde era, mas os servidores, que haviam tirado a
água, sabiam – o mestre-de-cerimônias chama o noivo, 2:10 e lhe diz: Todo homem põe
primeiro o bom vinho e, quando estão embriagados, (serve) o inferior. Tu conservaste o bom
vinho até agora. 2:11 Jesus fez esse princípio dos sinais em Caná da Galileia, manifestou a
sua glória, e os seus discípulos creram nele. 2:12 Depois disso, desceram para Carfanaum
ele, sua mãe, seus irmãos e seus discípulos; e ali permaneceram por Muito dias.
Evangelho de João

“Esse milagre, referido unicamente no Evangelho de S. João, é apresentado como o primeiro
que Jesus operou e nessas condições, deveria ter sido um dos mais notados. Entretanto, bem
fraca impressão parece haver produzido, pois que nenhum outro evangelhista o retrata […]
[…] Jesus era de natureza extremamente elevada, para se ater a efeitos puramente materiais,
próprios apenas a aguçar a curiosidade da multidão que, então, o teria nivelado a um mágico […]
Mais racional é se reconheça aí uma daquelas parábolas tão frequentes nos ensinos de Jesus
[…] Provavelmente, durante o repasto, terá ele aludido ao vinho e a água, tirando de ambos um
ensinamento.
[…] Entre duas hipóteses (se o fato ocorreu como descrito ou não), deve-se preferir a mais
racional e os espíritas não são tão crédulos que por toda parte vejam manifestações, nem tão
absolutos em suas opiniões, que pretendam explicar tudo por meios fluidos”.

A Gênese. Cap. XV

Algumas considerações Preliminares
• Alto teor simbolico dos textos sagrados
• Doutrina Espírita – Consolador prometido
"vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito"
• Proposta: Analisaremos a passagem a partir de alguns simbolos e tentaremos “extrair o
espírito (ensinamento moral) da letra.

Casamento Judáico (Significação)
• Bodas: festa ou banquete com que celebravam as núpcias.
• As festividades de casamento, na Palestina, duravam
muitos dias. Geralmente 7 dias!
• Compromisso Sério, Sagrado conforme as escrituras do
velho testamento
–
–
–
–

Genesis Mosáica (Adão e Eva)
Biografia dos patriarcas (Abraão/Sara, Isaac/Rebecca e Jacó/Lea)
Dez mandamentos (Não desejar a mulher do próximo)
Profetas

Mas quem são os noivos?
“O esposo da humanidade terrestre é Jesus Cristo, o mesmo Cordeiro de Deus
que arranca as almas humanas dos caminhos escuros da impenitência”
Livro O consolador, por Emmanuel.
Outras referências Evangélicas:
Mt 9:14-15, Mc 2:18-22, Lc 5:33-39)

Lembra da nossa mensagem inicial?
Segundo estudiosos do velho testamento, o Cântico dos Cânticos representa muito
mais do que uma canção de amor, este descreveria na verdade a relação entre o
Deus Único (Noivo) com o povo de Israel (Noiva).

O Vinho
"Porás no cabeçalho do livro a cepa que te desenhamos, porque é o emblema do trabalho
do Criador. Aí se acham reunidos todos os princípios materiais que melhor podem
representar o corpo e o espírito”. Prolegômenos de O Livro dos Espíritos.
O corpo é a rama da videira (Cepa), a alma ou espírito unido à matéria é a uva e o espírito
é o líquido dentro da uva, seu suco. Através do trabalho, o ser humano transforma o
suco em vinho, ou seja, a destila, retira sua quintessência, transforma o espírito em
um espírito do mais alto grau, superior, evoluído

A água
1. No princípio criou Deus os céus e a terra. 2. A terra era sem forma e vazia; e
havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face
das águas. 3. Disse Deus: haja luz. E houve luz. 4. Viu Deus que a luz era boa; e
fez separação entre a luz e as trevas. 5. e Deus chamou à luz dia, e às trevas
noite. E foi a tarde e a manhã, o primeiro dia. Gênesis 1.
Na cultura Hebráica água também representava o puro saber.
[...] mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário,
a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida
eterna". João 4:14, Passagem de Jesus e a mulher Samaritana.

O Número 6 e as talhas de Pedra
2:6 Havia ali seis talhas de pedra, postas para a purificação dos judeus, contendo, cada
qual, duas ou três metretas. 2:7 Jesus lhes diz: Enchei as talhas de água. E encheram as
talhas até as borda. 2:8 E (ele) lhe diz: Agora, tirai (o líquido) e o levai ao mestre-decerimônias. E eles levaram.

- Água: conhecimento alegórico, superficial (dos judeus)
- Talhas de Pedra: Referência à lei Mosáica
- Jesus “transforma” a água em vinho, mudança de comportamento, do alegórico ao
profundo, do material ao espiritual

A interseção de Maria
2:5 Diz a mãe dele aos servidores: Fazei o que ele vos disser.
A Mãe santíssima, representante maior da sensibilidade do espírito
feminino (na Terra), intercede por todos aqueles que perderam a
motivação, a alegria, ou seja, aqueles aos quais o “vinho acabou”.
E nos fornece a chave para o nossa própria transformação moral:

Segue Jesus, nosso guia e modelo.

Como nos transformarmos?
LE Q. 909. Poderia sempre o homem, pelos seus próprios
esforços, vencer suas más inclinações?
“Sim, e, frequentemente, fazendo esforços muito
insignificantes. O que lhe falta é vontade. Ah! Quão poucos
dentre vós fazem esforços!

LE Q. 919. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem
de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal?
“Um sábio da antiguidade vo-lo disse: Conhece-te a ti mesmo”.

Amor e Renúncia
[Pedro] – Senhor, em face dos vossos ensinamentos, como deveremos interpretar a vossa
primeira manifestação, transformando a água em vinho, mas bodas de Caná? Não se tratava
de uma festa mundana? O vinho não iria cooperar para o desenvolvimento da embriaguez e
da gula?
Jesus compreendeu o alcance da interpretação e sorriu. – Simão… Conhecestes a alegria de
servir a um amigo? As bodas de Caná foram um símbolo da nossa união na Terra. O vinho,
ali, foi bem o da alegria com que desejo selar a existência do reino de Deus nos corações.
Livro Boa Nova, Chico Xavier pelo Espírito Humberto de Campos.

Mensagem Final

