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ROTEIRO – Base 08/03/2020 
 

O AMOR QUE GERA TRANSFORMAÇÃO 

# João 2:1-11 # 
 

 

INTRODUÇÃO: 

• Jesus foi a uma festa de casamento na cidade de Caná da Galiléia. Os seus discípulos 

e a sua mãe estavam ali. De repente, a vinho acabou. Maria percebe e vai conversar 

com Jesus.  

• Podemos observar 5 pontos importantes nesta história: 

 

I. MISERICÓRIDIA 

▪ O que você entende por misericórdia? 

Misericórdia é: 

1. Enxergar o problema do outro e se importar. 

2. “Colocar o coração na miséria do outro”. 

3. “Colocar o coração na dor do outro”. 

Quem quer ver transformação precisa ter compaixão e exercer misericórdia. 

• Qual a minha reação frente as necessidades dos outros? 

• Como posso pôr em prática esse princípio? 

 

II. CORAÇÃO PRONTO PARA SERVIR 

• Jesus veio ao mundo “não para ser servido, mas para servir” (Mateus 20:28). 

• Mesmo sendo convidados na festa, Maria e Jesus estiveram dispostos a servir. 

• Você tem a iniciativa de servir com alegria aos outros ou tem dificuldade 

em servir? Comente. 

• Devemos servir com excelencia, ir alêm daquilo que se espera de nós.  

• Servir não é só dar o vinho, mas dar o melhor vinho. 

 



 

 

                                                                             

                                                                                        

                                                                            

III. SUBMISSÃO 

• Submissão significa sujeitar-se a autoridade. 

• A falta de submissão resulta em caos. 

• Quando somos submissos colhemos transformação e os milagres acontecem. 

• Você consegue ser submisso ou fica murmurando, criticando e 

desobedecendo? 

IV. CONECTADOS COM DEUS 

• Devemos estar profundamente conectados com o amor de Deus (Colossenses 3:1-

3). 

• Se desconectamos nossa conciência de Deus, seremos governados pelos 

senhores deste mundo. 

• Deixar de estar conectado com Deus é sinónimo de desprezar o que Ele fez por 

nós. 

• Como está o seu relacionamento pessoal com Deus? (Meditar). 

V. VIVENDO OS PRINCÍPIOS 

• Podemos resumir tudo o exposto como: “Amar a Deus e ao próximo” (Marcos 

12:29-31). 

• Quando vivemos estes princípios, os céus se abrem, a transformação acontece 

e o sucesso é inevitável. 

 

CONCLUSÃO: 

 

O amor de Jesus transforma a nossa vida; o nosso amor transforma a vida dos outros!  

(1 João 4:11) 

 

Pr. João Brito 


