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Leia João 2:1-11 

Pergunta: O que mais chamou a sua atenção nos textos que lemos? 
Introdução: Os milagres de Jesus, tinham como propósito principal apontar 
para sua divindade. Os milagres, o revelavam como o Filho de Deus, e 
verdadeiro Messias prometido. Os Evangelhos registram, mais de 30 milagres 
realizados por Jesus. Nenhuma outra pessoa na Bíblia, teve tantos milagres 
em seu ministério quanto Ele. O texto que lemos, é o registro do 1° milagre 
realizado por Jesus dando início ao seu ministério. Ele transformou água em 
vinho. 
Para que possamos entender, o que está registrado na bíblia, algumas coisas 
são importantes de observarmos. Façamos três perguntas para o texto: 
Onde foi feito o milagre? Como foi o milagre? E qual o resultado após o 
milagre? 
Vamos responde-las usando o próprio texto: 
 

1º Onde foi feito o milagre? Leia os versos 1 e 2. 
O milagre foi realizado em uma festa de casamento onde Jesus, e os seus 
discípulos, também haviam sido convidados. Segundo o texto, Maria mãe de 
Jesus também estava nessa festa. Por ser um evento familiar, podemos 
afirmar que a Família é uma prioridade para Deus. Deus deseja realizar 
milagres nas famílias. O que sua família precisa que Jesus realize nela? 

2º Como foi o milagre? Leia os versos 3 ao 8 
Nesse momento o que se destaca é a obediência. Os que serviam o vinho 
receberam três ordens que cumpriram cabalmente: 1° Fazei tudo que Ele 
voz mandar. 2° Encham as talhas de pedra com água. 3° Levem ao 
encarregado da festa. 
Nessas três atitudes podemos destaca o processo do milagre. Ele começa 
pela fé e obediência (fazei tudo que Ele vos disser). Um milagre acontece 
quando você coloca nas mãos de Deus coisas comuns para se tornarem 
extraordinárias (encham de água). Todo milagre precisa ser testemunhado 
(levai ao mestre sala). 
Você obedece a Deus nas áreas que você precisa de um milagre? 

3º Qual o resultado do milagre? Leia os versos 9 ao 10. 
Toda falta foi suprida por Jesus, ao transformar a água em vinho. Pois o vinho 
havia acabado, mas a festa não. Fazendo um paralelo com o casamento, 
podemos dizer que talvez a alegria do casamento possa ter acabado, mas o 
casamento não.  E Jesus é poderoso para transformar toda falta em 
suficiência. 
Se você não é casado, o mesmo se aplica a sua vida em qualquer área. Não 
defina o fim de nada por causa da falta que você sente. Pois pode ser um 
recomeço.  
O que você gostaria que não acabace em sua vida? 

Conclusão: Mas o texto nos traz um outro segredo, Jesus ordenou que o vinho novo fosse levado ao mestre 
sala por que ele era o responsável pela festa. E não havia percebido tudo que acontecera. Algumas vezes 
passamos necessidades por que não cumprimos nossas responsabilidades. Deus te Abençe! 

 

 

 

Quebra-gelo:  Você conhece 

alguém que mudou da água 

para o vinho? 

O que Deus falou com você 

hoje? 

Onde você está precisando 

mais do poder do Reino? Na 

sua vida espiritual, 

emocional ou na sua carne?  

Você deseja que alguma 

área de sua vida seja 

mudada por Jesus? 

PROPÓSITOS DE 

ORAÇÃO! 

a) Cada participante 

deverá apresentar seus 

pedidos.  

b) Oração pela casa 

anfitriã e pela 

multiplicação do GCEU.  

c) Oração por nossa igreja, 

seus pastores e líderes. 

d) Oração especial por 

nosso bairro, cidade e Pais 

Participe das 

programações on-line 

de sua igreja. 

#Aigrejasomosnós! 
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