
 
 

 

 

 

"Quando ele [oficial do rei] ouviu falar de que Jesus tinha chegado à 
Galiléia, vindo da Judéia, procurou-O e suplicou-Lhe que fosse curar seu 
filho, que estava à beira da morte. Disse-lhe Jesus: Se vocês não virem 
sinais e maravilhas, nunca crerão" João 4.47-48 NVI (Nova Versão 
Internacional) 
  

Evangelho de João (Ver para crer?) 
 
Outro dia assisti um filme com uma situação irônica, mas que tem muito a 
ver com a nossa realidade. O personagem principal sabia que um "artefato" 
seria roubado de um museu. Ele se dirigiu até a policia (FBI) e deu o devido 
alerta, mas por causa da insignificância comercial do objeto, apesar do 
imensurável valor histórico, não deram crédito ao alerta. Logicamente 
quando houve realmente o roubo, deram a importância devida! Não custava 
nada avaliar melhor a questão não é mesmo? Fico profundamente 
envergonhado quando me deparo com uma situação que de alguma forma 
fora anunciada no passado e, por não dar crédito, agora me via 
"surpreendido"! Algo parecido já aconteceu com você? 
 
É certo que todos têm "fé" em alguma coisa no nosso dia-a-dia, de um modo 
ou de outro. E a questão do interesse aqui e verificar se você tem fé em 
Deus, tem? É bem possível que você diga que sim! Mas e em Jesus Cristo, 
você crê nEle? Talvez para alguns essa pergunta soe tão desnecessária 
quanto desconfortável, mas é comum ver pessoas que esquecem o real 
significado de fé. Será que você não age, no dia-a-dia, como o oficial do 
versículo de hoje? 
 
Jesus chegou na região da Galiléia, nas proximidades do local onde realizara 
o primeiro milagre (da água para o vinho). A sua fama o precedia, mas por 
causa dos sinais e maravilhas que operava. 
 
Seguramente não demorou muito para ser abordado por pessoas carentes 



 
 

de Sua intervenção. É assim que vemos no texto de hoje Jesus ser 
interpelado por um oficial do rei (rei Herodes Antipas) pedindo a cura do 
filho que estava à beira da morte. Depois vemos que Jesus simplesmente 
fala para ele voltar para casa, pois já providenciara a cura do filho dele. 
 
Jesus classificou todo aquele povo, como interesseiro e incrédulo. Os sinais 
e maravilhas além de ser o chamariz, também eram o "combustível" da fé 
para aquela população. E isso não era uma questão isolada àquela época, hoje 
talvez exista muito mais "interesse" do que verdadeiros adoradores. Será 
que você não espera primeiramente pelos milagres para depois crer? 
Cuidado, Deus não precisa provar nada para ninguém. Pense nisto. 
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