LIÇÃO 162 - PARA REUNIÕES DE CÉLULAS/PEQUENOS GRUPOS
- QUEBRA GELO: Deus já lhe surpreendeu com algo que você já não esperava? O que?
- ADORAÇÃO: “Adorar é orar, é dizer quem Deus é. Escolha músicas apropriadas para esse fim”
- MEMORIZAÇÃO DAS ESCRITURAS: João 2.11

SÉRIE 1 - A PESSOA E AS OBRAS DE JESUS CRISTO: JOÃO 2.3-4;6-11
O PRIMEIRO MILAGRE DE JESUS
Introdução: Este casamento era um grande evento, a participação de Jesus tinha um propósito
divino e não apenas um cunho social. A família e os relacionamentos são iniciativas exclusivas
de Deus e não dos homens e são ambientes favoritos para a sua intervenção “milagre”.
O maior de todos os milagres é a salvação: “A restauração dos relacionamentos do homem com
Deus; consigo mesmo e com os outros por meio de Jesus”. Vamos ver algumas aplicações:
Vs.3 E, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm vinho.
- O vinho representa a alegria, a sua falta era uma crise que eles tiveram que enfrentar.
- Ter vinho na festa mostrava a capacidade do noivo de prover para a sua futura família. Você
está em Cristo e em sua palavra; descanse Ele é a sua provisão constante e abundante.
Vs.4 Respondeu-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo?Ainda não é chegada a minha hora.
- “Ainda não é chegada a minha hora.” Esta frase mostra que Jesus estava no tempo certo. “a
hora” se referia ao tempo de sua morte e ressurreição para salvar o mundo.
- Agora isto é uma realidade! Ele é o nosso Salvador e hoje é o dia aceitável para a salvação.
Vs.6 Ora, estavam ali postas seis talhas de pedra, para as purificações dos judeus, e em cada
uma cabiam duas ou três metretas. (Os vasos juntos tinham a capacidade para 500 litros).
- Aqui se inicia uma parte do milagre: Jesus acelerou os processos, os homens levariam horas
para encher as talhas com água. Jesus fez com que tudo acontecesse rapidamente!
- Vai ser assim com sua vida! o que levaria anos para acontecer, Deus vai fazer em um instante.
Vs. 9a Quando o mestre-sala provou a água transformada em vinho,…
- Foi um grande milagre pois naturalmente para se ter um excelente vinho levaria muitos anos!
- Este milagre também fala do poder de Jesus para transformar instantaneamente a sua vida e
quaisquer situações! Quais são as suas expectativas? Peça a Jesus algo que seja impossível!
Vs.10 ...mas tu guardaste até agora o bom vinho.
- Isto significa que o melhor de Deus estar por vir: Maiores realizações, prosperidade, alegria,
unção, saúde, etc. Simplesmente olhe para o autor e consumador de sua fé: Jesus.
- Tenha uma mentalidade de filho; espere o melhor de Deus e também faça o melhor para Deus
e para as pessoas. Deus não só vai te abençoar, mas fará de ti uma benção.

V.11 Assim deu Jesus início aos seus sinais em Caná da Galiléia, e manifestou a sua
glória; e os seus discípulos creram nele.
- Hoje a sua salvação é o maior dos milagres, esta glorifica a Deus e inspira fé nos outros.
- O que João diz em João 20.30-31 sobre o propósito dos sinais e milagres de Jesus?
- Creia, Deus está sempre pensando fazer algo por você, Ele é a seu favor e nunca contra você.
Conclusão: A sua vida e seus relacionamentos são ambientes prediletos para Deus agir; e se
você já experimentou o milagre da salvação, todos os dias são dias de milagres para você!
EVANGELISMO - APELO: Você gostaria de ter um milagre e uma experiência com Jesus...
VISÃO: Faça contato, ore uns pelos outros, encontre com o discípulo e evangelize.
MISSÕES MUNDIAIS: Vamos orar ela família Allan Cross e família na Indonésia.
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