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As Bodas em Caná da Galileia

JoJoão 2: 1-12, Passagem onde Jesus transforma água em Vinho



Aquecimento

• Primeiro “milagre” operado por Jesus?
• Aparece apenas no Evangelho de João
• Natureza do Cristo e Seu papel na Terra



Considerações Preliminares
ESE Cap. I – Não Vim destruir a LEI. Item 5 - O Espiritismo.

[...]nos mostra (os fenômenos espirituais), não mais como coisa sobrenatural, 
porém, ao contrário, como uma das forças vivas e sem cessar atuantes da 
natureza, como a fonte de uma imensidade de fenômenos até hoje 
incompreendidos e, por isso, relegados para o domínio do fantástico e do 
maravilhoso. É a essas relações que o Cristo alude em muitas circunstâncias e 
daí vem que muito do que ele disse permaneceu ininteligível ou falsamente 
interpretado. O Espiritismo é a chave com o auxílio da qual tudo se explica 
de modo fácil.

[...] desenvolve, completa e explica, em termos claros e para toda gente, o 
que foi dito apenas sob forma alegórica.



Definição



Significação, uma outra Parábola

Mateus 22: 1-14, ESE Cap.XVIII



“O esposo (noivo) 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.

Interpretação

Rei – Deus 
Filho/Noivo – Jesus 
As Bodas do Filho: Chegada do Evangelho à Terra
Banquete: Comunhão entre os planos da vida
Reino dos Céus: Vida Celestial / Verdadeira Felicidade
Servos: Profetas, Apóstolos, Médiuns
Comida: Os ensinos Espirituais / Consolador Prometido
Primeiros convidados: Hebreus (Fariseus e Saduceus)
Últimos convidados: Simples / Gentios
Veste Nupcial: Perispírito depurado



"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

Simbologia do Vinho



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.



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”. 

Símbolo da Transformação Moral



[Pedro] – Senhor, em face dos vossos ensinamentos, como deveremos interpretar a 
vossa primeira manifestação, transformando a água em vinho, nas 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. 

Dúvida de Pedro



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… e nos fornece a chave
(#fiaadica) para o nossa própria transformação moral: 

Segue Jesus

A interseção de Maria



Mensagem Final



Thank You!
Obrigado!
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