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O MILAGRE DE JESUS NUMA COMUNIDADE 

João 2.1-12  

 
Sentir 
 
 Quantas vezes em nossa vida as coisas fugiram do nosso controle e 
por isso dissemos: “Agora somente um milagre poderá mudar essa situação!” 
Quem hoje encontra-se numa situação assim? 
 
Aprender  
 
 Leiam juntos o texto de João 2.1-12. Vamos ver quais os princípios 
envolvidos no primeiro milagre no ministério de Jesus: 
 
Princípio 01 — A presença de Jesus 
 
 Esse milagre só aconteceu porque Jesus havia sido convidado (v. 2) 
para esta festa de casamento. 
 
Princípio 02 — A necessidade 
 
 Milagres acontecem quando reconhecemos uma necessidade e uma 
impossibilidade humana de supri-la ou resolvê-la (v. 3). 
 
 As necessidades aparecem para que possamos depender única e 
exclusivamente de Deus: "E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há 
de suprir, em Cristo Jesus, cada uma de vossas necessidades” — Fp. 4.19 
 
Princípio 03 — Obediência (v. 5) 
 
 Quando Jesus deu a grande missão de fazer discípulos aos seus 
primeiros discípulos a orientação dele foi clara, quanto a necessidade de 
ensinarmos as pessoas a obedecerem. Veja o texto de Mt. 28.18-20. 
 
 Vejam que no texto de João, Jesus está para conceder vinho, e o 
processo não consiste em dizer: "Haja vinho", mas começa pelo mandamento 
dirigido aos homens: "Encham os potes com água”.  
 

Princípio 04 — Encham-se da Palavra e do Espírito 
 
 Tanto a Palavra como o Espírito Santo são identificados nas Escrituras 
como a água. 
 
 Não havia água nas talhas, Jesus foi quem mandou enchê-las. Está a 
chave do milagre. Veja que quanto mais água aqueles servos colocassem nas 
talhas, mais vinho haveria; ou seja, o milagre de Deus em nossa vida está 
diretamente relacionado com o investimento que fazemos em cultivar Sua 
presença. 
 
Refletindo 

 
 Quais as áreas de sua vida que você precisa de uma intervenção 
sobrenatural de Jesus? 

 
Aplicando 
 
 O que você fará de prático a partir de hoje com aquilo que aprendeu? 
 
 
 
PREPARE-SE 

 
 

HOMENS: 20 a 22/10 (100 vagas) 
MULHERES: 27 a 29/10 (100 vagas) – Com a participação da Pra. Suely Bezerra 
 
No Vale da Graça Hotel Fazenda em Porto Feliz 
 
Para aqueles que 

- Querem se batizar 
- Ainda não se decidiram pelo batismo 
- Vem por transferência de outro ministério 
- Membros da CG que ainda não passaram pelo Encontro.  

 
Valores e Inscrições abertas a partir do domingo 10/09. Fiquem atentos 
porque serão poucas vagas, e o prazo de inscrição é curto.  
 
 
Batismo nas Águas e Recepção de novos membros: Sábado 04/11 às 19h 
 


