
 

Escolha um de seus auxiliares para ficar responsável pelo “Quebra Gelo”.    Temos uma infinidade de sugestões de 

“Quebra Gelo Gospel” na internet. Sugestões: www.mda.com.br; www.google.com.br;www.youtube.com.br 

  Escolha um CD ou DVD, não se esqueça de fazer a letra da música escolhida em quantidade que dê   para 

distribuir para todos os membros da célula. Líder surpreenda os membros de sua célula trazendo os cânticos que 

eles mais gostam. Se você tiver outro auxiliar peça a ele para fazer. 

João 2:1-12 

•. É fato que a família está vivendo seu pior momento. O processo de construção da família, tem 

alcançado muitas pessoas, gerando feridas e traumas inimagináveis. 

•. Nesse mês da família, nós estaremos conversando sobre como ter uma família diferente e abençoada. 

•A Bíblia dá grande importância à família, sendo ela a mais importante instituição na experiência humana. 

Os papéis são muito bem delineados: Maridos devem amar suas esposas; esposas dever ser submissas a 

seus maridos; pais não devem provocar a ira dos seus filhos; filhos devem honrar seus pais. Efésios 5:22-

6:4. 

•Foi em Caná da Galileia que Jesus deu início aos seus milagres. 

•A referência cronológica está no capitulo 1, quando João oferece o argumento da messianidade de Jesus 

em Betânia. 

•A festa de casamento se prolongava usualmente por sete dias. Tudo indica que o episódio descrito se 

enquadra no período final da festa, pois o vinho havia acabado. 

•. As festas de casamento estavam entre as mais celebradas festas ao tempo do Antigo Testamento. 

Chegavam a durar até 7 dias, com convidados se revezando.  

•A tradição judaica dizia que o casamento de uma virgem deveria ser feito em uma 4ª feira, isto porque o 

sinédrio se reunia no primeiro e no 5º dia, e se houvesse algum problema com a virgindade da noiva, no 

dia imediato ao casamento a questão poderia ser resolvida. Embora seja essa a tradição, não podemos 

afirmar que o casamento aconteceu nesse dia. 

•Ao escolher uma festa de casamento para dar início aos seus milagres em Cana da Galileia, Jesus não 

só autentica como também valoriza o casamento e a própria família. 

•O casamento é o palco onde se desenrolam os grandes dramas da vida. O casamento é o sonho de uns 

e o pesadelo de outros. É lugar de vida para uns e também antessala da morte para outros. É na família 

que celebramos as nossas vitórias e é também é nela que curtimos a nossa dor mais amarga. 

•. Há princípios neste episódio que podem e devem ser aplicados às nossas famílias e às nossas 

próprias vidas. 
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1. Jesus deve ser convidado. 2:2 

 A presença de Jesus é a certeza de que as coisas vão mudar. 

 Não importa como estejam as coisas, elas sempre mudam, e para melhor, quando Jesus é 
convidado. Convidar Jesus não é fazer parte de uma religião, mas sim desenvolver um 
RELACIONAMENTO COM ELE. 

 Jesus não força entrada na vida e na família de ninguém. Tudo começa por meio de um convite. 
Quem permite que Jesus entre em sua casa e em sua vida, certamente vai experimentar um 
grande milagre de Deus operado dentro do coração e consequentemente dentro da família. 

 

2. A presença de Jesus não nos isenta de problemas na família. 2:3 

 O vinho representava a alegria, o júbilo pela celebração do casamento. Sua falta trazia 
constrangimento para os noivos e decepção para os convidados. Foi por esta razão que a mãe de 
Jesus interveio, apresentando essa situação a Jesus. 

 Jesus estava presente e faltou vinho. 

 A questão não é a chegada de problemas, mas sim a presença de Jesus. 
 

3. O milagre está ligado à obediência. 2:5 

 Devemos fazer tudo o que ele mandar. 

 Fazer o que ele manda é submeter nossa vida à direção dele. É saber que o que ele faz é sempre 
o melhor parta nós. 

 Milagre será sempre fruto de fé e obediência. Deus não abençoa a rebeldia, mas acrescenta à vida 
daquele que O obedece. Obediência aponta para confiança. 

 

4. Devemos confiar nossas vidas a Jesus. 2:11 

 Jesus manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. Viram que ele era quem dizia ser, o 
Messias. 

 Parece que até esse momento, a fé dos discípulos era incompleta e falha. Há pessoas que estão 
na mesma condição, ou seja, sua fé é incompleta ou equivocada, e por isso não experimentam o 
poder de Deus em suas vidas. 

 

Conclusão. 

1. Você conhece famílias que precisam de Jesus? 

2. Que sinais você consegue identificar da falta de Jesus em uma família? 

3. Você mesmo já convidou Jesus para vir habitar em seu coração e em sua casa? 

 

  DISCIPULAR E CUIDAR BEM DAS PESSOAS  

Líder certifique-se de que todos da sua célula estejam sendo discipulados.  Deixe os visitantes bem à vontade. 

Distribua tarefas a todos da célula. Todos são importantes e necessários 

 

 

 

 

 

 

 


