
 

 
Informar as Atividades da Igreja 2022 – EBA: Domingos às 9h | CULTOS AO VIVO – SEXTAS: 
Libertação às 20h | SÁBADOS: m.HOLY – Juventude às 19h | DOMINGOS: Celebração às 10h e às 
18h30  

  
 

ROTEIRO – Base 01/05/2022 
 

UMA FAMÍLIA EM BUSCA DE MILAGRES 
# João 2:1-11 # 

 
“E, ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galiléia; e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado 
Jesus e os seus discípulos para as bodas. E, faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não têm vinho. Disse-lhe Jesus: 
Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto 
ele vos disser. E estavam ali postas seis talhas de pedra, para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam dois 
ou três almudes. Disse-lhes Jesus: Enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: Tirai agora, 
e levai ao mestre-sala. E levaram. E, logo que o mestre-sala provou a água feita vinho (não sabendo de onde viera, 
se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água), chamou o mestre-sala ao esposo, E disse-lhe: Todo o 
homem põe primeiro o vinho bom e, quando já têm bebido bem, então o inferior; mas tu guardaste até agora o bom 
vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galiléia, e manifestou a sua glória; e os seus discípulos creram 
nele” 
 

INTRODUÇÃO: 
A família é um projeto inegociável de Deus. Por isso é tão atacada e perseguida. A história 

da raça humana começa com a criação do homem e a instituição da família. E o grande final da 

civilização na terra se dará com um casamento, Jesus e a igreja, sua noiva. Também vemos que 

Jesus inicia o seu ministério fazendo um milagre em um casamento. Tal qual o Pai, o Filho tem o 

seu propósito de salvar o homem honrando a família, o casamento, onde realiza o seu primeiro 

milagre. Diante dessas verdades, hoje vamos refletir sobre como podemos viver os milagres de 

Deus em nossas famílias.  

 

• O MILAGRE EXIGE A PRESENÇA DE JESUS NA FAMÍLIA.  
 

• Que hábitos você precisa desenvolver para que haja a presença de Jesus em 
sua família? 

 
• O “VINHO” PODE FALTAR NO SEU CASAMENTO.  

 

• Que atitudes precisam ser constantes no casamento e demais 
relacionamentos familiares para que a força do amor, a alegria e a unidade 
não acabem? 
 

• JESUS ESTÁ PRONTO PARA FAZER UM MILAGRE.  
 

• Você tem facilidade para reconhecer suas fraquezas e pedir ajuda? 
• Há alguma área na sua família que precisa de restauração? 

 

CONCLUSÃO: 
Jesus continua transformando casamentos, mudando a realidade de famílias e trazendo 

de volta a alegria e a esperança! 

Pr. Sebastião Brito 


