
 

 
Nesta semana continuaremos com a série de 

palavras sobre família. Inicialmente, é importante 

reafirmarmos que a família é o lugar que Deus criou 

para a nossa felicidade. Mas, para muitos, ela tem sido o 

lugar de grandes lutas e dramas da vida. 

Para alguns, a família é uma maravilha, a melhor 

coisa do mundo, mas para outros é um pesadelo. A 

grande verdade é que é dentro de nossas famílias que 

celebramos as nossas vitórias e é também nela que 

vivemos as nossas dores mais amargas. 

Hoje vamos ler um texto bíblico que certamente 

vai nos ensinar lições maravilhosas sobre a importância 

de termos Jesus em nossas vidas e nas nossas 

celebrações em família. Leiamos de forma alternada a 

palavra de Deus em João 2.1-11. (peça para pessoas 

voluntárias para lerem alternadamente do versículo 1 

ao 11). 

Este texto bíblico relata o primeiro milagre que 

Jesus realizou. E, este milagre revelou a glória de Deus, 

os seus discípulos creram nEle, e, hoje, precisamos 

aprender cinco lições importantes para as nossas vidas. 

 

1ª lição) Jesus é a pessoa mais importante a 

ser convidada para as nossas casas. Observemos que 

Jesus estava presente naquela festa e a sua intervenção 

naquele casamento salvou aquela família de uma grande 

vergonha. 

Precisamos entender que a maior necessidade 

das famílias de hoje é da presença de Jesus. Pois, um lar 

pode ter tudo: dinheiro, conforto, saúde, amigos e 

prosperidade, mas se Jesus ainda não é o centro das suas 

vidas e dos lares, está faltando o principal. Só Jesus 

pode satisfazer a sua alma e dar sentido pleno à sua vida 

e à sua família. 

 

2ª lição) Os problemas acontecem, mesmo 

quando Jesus está presente em nossas casas. Vejamos 

que apesar de Jesus estar presente na festa de 

casamento, o vinho acabou. O vinho, aqui, pode ser 

apontado como ausência de alegria. Entenda que muitos 

casamentos e muitas famílias estão vivendo sem alegria. 

Há muitas pessoas feridas e desiludidas dentro das 

famílias. Existem famílias que mesmo servindo ao 

Senhor, vivem em desarmonia e não conseguem 

experimentar a verdadeira alegria na vida familiar. 

Certamente a alegria foi perdida em algum momento da 

caminhada. 

Porém, precisamos discernir com rapidez quando 

a alegria está acabando. Vimos no texto bíblico que 

Maria percebeu que o vinho estava acabando e então ela 

tomou uma iniciativa. Precisamos também estar atentos 

com a nossa vida familiar e buscar a ajuda para a 

solução dos problemas. Devemos levar os problemas da 

família e deixá-los aos pés de Jesus. Dele vem o nosso 

socorro e dos céus vem a nossa ajuda (Salmo 121:1-2). 

 

3ª lição) Precisamos obedecer e fazer o que 

Jesus manda. Jesus mandou os serventes encherem os 

potes de água. Aquela ordem parecia absurda. Eles 

poderiam ter questionado, dizendo: “nós não estamos 

precisando de água. O que está faltando aqui é vinho”. 

Mas se queremos mesmo ver as maravilhas de Deus 

acontecendo na família, precisamos exercer uma pronta 

obediência às ordens de Jesus. 

 

4ª lição) Precisamos aprender a ser guiados 

pela fé. Aqueles serventes não questionaram e nem 

duvidaram da ordem de Jesus. Eles obedeceram, creram 

e agiram. Eles encheram de água os potes e levaram a 

água ao encarregado da festa. Mas quando este enfiou a 

cuia dentro da água, um milagre havia acontecido: a 

água havia se tornado vinho. 

O milagre da transformação acontece quando 

nos dispomos a crer e a confiar. Feliz é a família que 

vive pela fé e que decide obedecer a Palavra de Deus. 

 

5ª lição) Quando Jesus intervém na família – 

ele muda a história. Vejamos que o vinho que Jesus 

ofereceu era de melhor qualidade. Com Jesus, o 

casamento e a família são cada vez melhores – Jesus 

vem mudando a história de muitas famílias e a nossa 

casa é um exemplo disso. 

Repita sempre: Quando Jesus intervém, mesmo 

tendo tudo aparentemente acabado, o amor é restaurado, 

a alegria volta a pulsar e a família experimenta os 

milagres do céu. 

 

CONCLUSÃO: Jesus é o mesmo. Ele ainda 

continua fazendo maravilhas na vida das famílias. Ele 

pode restaurar também a alegria lá na sua casa. Ele pode 

mudar a sua sorte. 

Ele pode curar as suas feridas, restaurar a sua 

alma e refazer o seu casamento. Ele pode fazer renascer 

a esperança de uma nova vida, de um casamento 

restaurado, de uma família cheia de amor, harmonia e 

felicidade! 

 

 

             
           

 

                 

Jesus é quem muda a história da minha família. 

“Levanto os meus olhos para os montes e 

pergunto: De onde me vem o socorro? O meu 

socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra”. 

Salmos 121:1,2 

Semana 08 à 14 de  

Abril de 2019. 


