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Texto base: JOÃO 2:1-11
1ª SEMANA
INTRODUÇÃO
O Segundo semestre deste ano certamente será marcado pela quantidade de vidas
transformadas por Jesus, através do projeto EU+1, Encontro com Deus, Discipulado,
Conferências de Homens e Mulheres... Enfim pela misericórdia do Senhor temos tido
inúmeras oportunidades de transformação em nossas vidas.
João 10:10b diz “... Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância”.
Jesus afirmou que veio para nos trazer vida em abundância, mas o sentido de “abundância”
foi deturpado ao longo dos tempos, muitas pessoas logo vão pensar em casas luxuosas,
carros importados, viagens ao redor do mundo e etc...; não estou falando que essas coisas
estão fora do contexto de uma vida em abundância, mas quero dizer que não é apenas
dinheiro que está relacionado a esta “abundância” que Jesus veio nos trazer.
Estou falando de uma vida transformada por Deus, cheia de paz, alegria, amor, felicidade...,
algo que só experimentamos verdadeiramente em Jesus. Infelizmente as pessoas encontramse conformadas e acomodadas à sua realidade e não planejam mudar de situação. Mesmo
depois de terem aceitado a Cristo como seu único e suficiente Salvador, continuam tristes,
desanimadas e solitárias, não entendem a razão de tais sentimentos. Tudo porque ao invés de
permitirem serem “transformadas” por Deus, preferem que Ele se encaixe em algum canto,
não permitindo que Ele tenha acesso a 100% das áreas de suas vidas.
Precisamos amar a Deus de todo nosso coração e entregar a Ele nossas vidas por completo,
permitindo-Lhe o acesso total em cada área de nossas vidas, pois, como diz em 1 Coríntios
2:9: “Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o
que Deus tem preparado para aqueles que o amam.”
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O texto de João 2:1-11 nos fala que Jesus foi a uma festa de casamento, na cidade de Caná
da Galiléia. Essa passagem não relata de quem era essa festa, poderia ser o casamento de
algum parente de Jesus ou até mesmo de algum amigo Dele ou de sua família, visto que sua
mãe também estava naquela festa. O fato é que ninguém convida um desconhecido para sua
festa de casamento, ou seja, Jesus era conhecido da família. E Jesus só entra nos lugares
em que for convidado.
Pela misericórdia do Senhor um dia alguém, um “Devedor do Evangelho”, nos apresentou
Jesus, e, para nós, Jesus não é mais um desconhecido, pois convidamos a Ele para entrar em
nossa vida.
Importante ressaltar que, geralmente nas festas, existem lugares especiais para
convidados de honra.
Devemos nos perguntar: Em nossa vida, onde Jesus está assentado? Ele é nosso convidado
de honra? Pode ser que muitos dirão que Jesus tem um lugar especial em suas vidas. Mas
será que nossas atitudes mostram ao contrário? Por exemplo: Não adianta você honrar um
convidado em uma festa dando a ele um lugar especial, mas não lhe dar atenção e nem
servir este convidado.
1) Em Busca da Transformação
No versículo 3, vemos Maria, mãe de Jesus, indo até Ele para informar que o vinho acabou.
Quando temos um problema procuramos alguém ou algum lugar onde acreditamos que
encontraremos a solução para o problema, certo?
Exemplo: Se nosso carro quebra, procuramos uma oficina mecânica ou um açougue?
Parece uma coisa óbvia não é mesmo? Mas existem muitos cristãos levando seus carros para
consertar no açougue, ou seja, estão buscando soluções para seus problemas em pessoas
erradas ou em lugares errados:
 Como dentro da igreja não encontro ninguém para me relacionar, então vou buscar o
amor da minha vida lá no mundo.
 Ao invés de pedirem um conselho para minhas autoridades espirituais (pastores,
discipuladores e líderes), preferimos dar ouvidos aos conselhos dos amigos de
trabalho, da escola e até mesmo para pessoas desconhecidas.
 Temos dificuldade financeira então buscamos na internet mil e uma maneiras de ficar
rico, embora nos esqueçamos de alguns princípios básicos de obediência à Palavra,
como “Dízimos e Ofertas e Primícias”.
 Descobrimos que temos uma enfermidade, e vamos em vários especialistas no
assunto, mas não fazemos sequer uma oração ao Médico dos médicos, Jesus.
Quando Maria percebeu que o vinho tinha acabado ela poderia ter pedido para trazer da loja
mais próxima uma determinada quantidade de vinho para resolver aquele problema. Mas, ao
invés de tentar resolver algo natural de forma simples e por meios humanos, ela decide
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acionar Aquele que faz o Sobrenatural e que tem poder de transformar qualquer
situação. Pois ela confiava plenamente que Jesus poderia resolver aquele problema.
Se Jesus está em sua festa (vida), saiba que Ele tem poder para reverter qualquer situação. E
talvez você já saiba muito bem disso, mas a questão não é simplesmente saber e sim confiar
plenamente Nele para transformar qualquer situação que estejamos passando.
 PARA COMPARTILHAR:
 Comente uma situação onde você tenha confiado em Deus e Ele fez o
Sobrenatural em sua vida.
Convide os membros de sua célula refletir que o mesmo Deus que transformou a situação
comentada acima é o mesmo Deus que continua a operar em qualquer outra dificuldade
que venha se levantar. Aproveite o momento para orar pelas necessidades levantadas na
reunião da célula.

2ª SEMANA
2) Esperar Deus agir no tempo certo.
Maria fica preocupada com o fato do “vinho” ter acabado. Na bíblia um dos símbolos do
vinho é ALEGRIA, sendo assim, ter acabado a “ALEGRIA” naquele casamento certamente
era motivo de uma grande preocupação. Hoje em dia infelizmente temos visto essa situação
em muitos casamentos, pois a maior estratégia do diabo é fazer acabar a ALEGRIA de
muitas famílias.
Existe alguma área de sua vida que tenha acabado a ALEGRIA?
Se a resposta for positiva lembre-se que Jesus está em sua festa (vida). E tem todo Poder de
transformar qualquer situação.
Em João 2:4 vemos Maria sendo repreendida por Jesus, onde para muitos soou até como um
desrespeito com sua mãe. Na verdade Maria apenas desejava que seu Filho resolvesse para
ela naturalmente ou sobrenaturalmente aquele problema. Mas Jesus a exorta dizendo que
quem determina a sua “hora” tanto de início de manifestação da sua glória como da
consumação final, é somente Deus! Quantas vezes queremos que Jesus “transforme” ao
nosso tempo uma determinada situação.
Até parece loucura dizer que Deus tem o tempo certo para resolver a falta de “Alegria” na
vida de uma pessoa. Mas Ele sabe o momento certo de agir e sem dúvidas será o tempo certo
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do milagre ser realizado. A única coisa que nós precisamos fazer é convidar Jesus para estar
na festa, ou seja, em nossas vidas.

"Entrega o teu caminho ao Senhor; confia nele, e Ele tudo fará." Salmos 37:5.
Em João 2:5 Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. Neste momento
Maria percebe que não devemos fazer do nosso jeito e muito menos no nosso tempo, pois
precisamos conhecer qual é a vontade de Deus.
Romanos 12:2b “... para que experimenteis qual seja a boa, agradável, e perfeita vontade
de Deus.”
Algumas vezes a vontade de Deus não irá de encontro com aquilo que queremos. O Apóstolo
Paulo certa vez, voltou-se para Deus e demonstrou incomodo com a vontade de Deus que
não batia com a vontade dele.
“Por causa disto, três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então, ele me disse: A
minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza.” (2 Corintios 12. 8-9).
Uma fruta madura é um alimento delicioso, mas uma fruta verde fora do tempo é muito ruim
de comer.
 PARA COMPARTILHAR:
 Você é ansioso e tem dificuldade em esperar o tempo de Deus?
Com sua célula: Motive-os a refletirem e compartilhar experiências que a ansiedade nos
faz perder a perfeita vontade de Deus para nossas vidas.

3ª SEMANA
3) Existem coisas que cabe a nós fazermos.
“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.” João 2: 6-7

No processo da transformação de vida existem algumas coisas que cabem a nós fazermos.
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Assim como quando Jesus Ressuscitou a Lázaro. Ele pediu para que retirassem a pedra e
disse a Lázaro que viesse para fora. Após isso, Jesus ordenou para que o desatassem e o
deixassem ir.
 Fazer o Milagre cabe ao Senhor.
 Sair do Sepulcro cabe a nós que queremos ser transformados.
 Tirar a pedra e desatar cabe à igreja (pastores, discipuladores, líderes e
membros).
Voltando ao texto de João 2:6-7, Jesus ordena que os servos encham as talhas de água mais
uma vez (talhas eram espécie de barril e eram usadas para os convidados lavarem as mãos e
os pés ao chegarem à festa de casamento). Observe que o Senhor não ordena que os barris do
antigo vinho sejam cheios, seria mais propício usá-los ao invés de vasos usados para lavar as
mãos e pés, no entanto, o Senhor escolhe usar os vasos de purificação, vasos onde poderia
haver respingos de sujeiras.
Como compreender a atitude de Jesus para fazer esta transformação?
Jesus mostra que um recipiente que só servia para conter água impura, pode ser
transformado para conter o mais puro vinho. Assim éramos nós: um recipiente que só
carregava tristeza, amargura, solidão e todo tipo de pecado. Então Deus pega esse recipiente
de água podre e transforma em vasos cheios do Espírito Santo de Deus! Essa
transformação acontece quando obedecemos às ordens de comando de Jesus “Enchei de
água essas talhas.”
Deus não quer “Agir”, na verdade Ele quer “Reagir” as nossas ações.
Então somos nós que temos de “Agir”
Moises tocou a vara no mar (Agir) – Deus abriu o mar (Reagir)
Josué rodeou as muralhas (Agir) – Deus derrubou as muralhas (Reagir)
Davi pegou as pedras (Agir) – Deus derrubou o Gigante (Reagir)
Deus está nos esperando “Agir” nessa situação que precisa ser “Transformada” para que Ele
venha “ Reagir” e operar o milagre em nossas vidas.
Precisamos corresponder às ordens de comando de Jesus e encher os vasos de nossas
vidas com Sua Palavra.
Líder neste momento leve seus liderados a refletirem sobre a Reação de Deus nessas
situações que eles têm passado, pois Deus está esperando uma “Ação” deles para realizar a
“Transformação” dessas situações.
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4ª SEMANA
4) Testemunhar o que Deus tem feito.
Deus tem nos abençoado de inúmeras maneiras, mas muitas vezes isso tem ficado conosco,
como se fosse um segredo que não pudéssemos contar a ninguém. Deus realiza obras em
nossas vidas para que o nome Dele seja glorificado e exaltado.
Você tem testemunhado para as pessoas sobre a Transformação que Deus fez em sua
vida?
“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.” João 2:9-11
Aquele mestre-sala do casamento certamente era uma pessoa acostumada ir a muitas festas e
experimentar inúmeros tipos de vinhos. Então Jesus transforma aquela água impura no mais
puro vinho ao ponto daquele encarregado da festa provar do vinho e reconhecer que aquele
vinho era muito superior ao vinho que havia sido servido primeiro. Certamente as pessoas
daquela festa provaram o melhor vinho já produzido em toda a história.
Ao verem aquele milagre maravilhoso de Jesus em ter transformado a água em vinho, com
certeza as pessoas que estavam naquela festa testemunhavam aquele feito em todas as festas
que participavam e também relatavam a qualidade daquele vinho.
Testemunhar os feitos do Senhor traz salvação aos perdidos
"O homem de quem tinham saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele;
Jesus, porém, o despediu, dizendo: Volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez
por ti. Então, foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha
feito."
(Lucas 8:38-39)
Esse texto fala do testemunho do homem que foi liberto por Jesus na cidade de Gadara. Jesus
o orientou a voltar a sua casa e testemunhar da sua libertação.
Muitas vezes não recebemos bênçãos pois não as usamos para a glória de Deus, não usamos
em Sua Obra, pedimos somente por vaidade, para satisfazer o nosso ego e nada mais. Para
testemunhar não precisamos estar no púlpito da igreja, basta estarmos num grupo de pessoas,
ou somente com uma pessoa.
É impossível calar-se após viver as Boas Novas do Evangelho de Deus. A Palavra do Senhor
nos revela em Atos 1:8 “Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser6

me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins
da Terra.” Testemunhar é declarar que Jesus é o Senhor absoluto de nossa vida.
É fundamental que o cristão ”contagie” outras pessoas com o Evangelho, e para isso não há
nada mais eficaz que o testemunho. Pessoas poderão ser redimidas se permitirmos que Deus
nos use como canal de bênção para alcançarmos outros que perecem em trevas espirituais.
Faça de seu testemunho um caminho, para que as pessoas aflitas creiam que Deus é capaz de
realizar o impossível aos olhos humanos. Uma Vida Transformada Certamente
Transforma Outras!!!
 PARA COMPARTILHAR:
1) Faça um momento de testemunhos em sua célula, para que os membros compartilhem
a “Transformação” de vida que tiveram em Cristo Jesus.
5ª SEMANA
5) O Vinho Transformado Nunca Mais Voltará Ser Água Suja.
“Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.” João 8:36
Jesus, ao transformar a água em vinho, faz um milagre fantástico, pois:
 Deu cor a algo que não tinha cor;
 Deu sabor para um elemento que não possuía gosto algum;
 Deu cheiro para aquilo que não possuía cheiro.
Então eu pergunto:
 Como pode agora o vinho não ter mais cor?
 Como é possível não ter mais sabor?
 Como não sentir mais o cheiro do vinho?
Se não tem como voltar a ser água suja, como podemos explicar essas pessoas que não
estão mais nos caminhos do Senhor? Simplesmente nunca permitiram serem transformadas
por completo, da água suja para o vinho, ou seja, nunca foram vinho de verdade.
Transformar é deixar de ser uma pessoa para ser outra completamente diferente; é muito
mais profundo do que “mudar”. Transformação requer decisão!
Na natureza a borboleta é o ser vivo que melhor representa a transformação. Antes, não
passa de uma lagarta sem nenhuma beleza, no entanto, sua capacidade natural de se
transformar, por mais que não saiba o que está a acontecer, fará dela uma das mais belas
espécies encontradas na natureza. Seu rumo natural de vida em tornar-se algo novo e
diferente, faz com que ela mude totalmente sua estrutura genética e isso é fascinante! E o
melhor, é que o resultado é surpreendente, imagine; se ela se negasse a virar borboleta?
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E você? Prefere ser lagarta a vida inteira?
Dentro da lagarta existe uma necessidade de mudança, não aceitando ser uma lagarta para o
resto de sua vida. Da mesma maneira não podemos aceitar estar em Cristo e não termos uma
“Grande Transformação de Vida”, depois que a lagarta vira borboleta nunca mais ela será
uma lagarta novamente, nunca mais terá hábitos de uma lagarta.
Por isso um Cristão “Transformado” NÃO pode ter mais as velhas práticas mundanas. E se
você tem percebido que ainda tem práticas do velho homem, peça para Jesus transformar sua
vida da água para o vinho. Na parábola do joio e do trigo, apesar de parecer trigo o joio
nunca foi trigo. Ou seja, parecer cristão não é ser cristão. Ser cristão é ser parecido com
Jesus.
Infelizmente muitos hoje em dia têm envergonhado o evangelho do Senhor.
A parábola do joio e do trigo está registrada em Mateus 13:24-30, 36-43.
Nesta parábola Jesus conta a história de um homem que semeou boas sementes de trigo em
seu campo. Ao mesmo tempo um inimigo semeou sementes ruins, de joio, em meio às
sementes de trigo. Os empregados daquele homem se surpreenderam ao perceber que havia
crescido joio em meio ao trigo naquela plantação.
O instinto daqueles empregados agricultores dizia que eles deveriam arrancar essa erva
daninha do meio do trigo para que este crescesse melhor. Porém, o dono da plantação os
proibiu de fazer isso, já que o joio é muito parecido com o trigo e eles poderiam, por engano,
arrancar boas plantas junto com as ruins. Assim, a orientação do dono da plantação era que
deixassem crescer os dois até que na hora da colheita pudessem identificá-los plenamente e,
assim, arrancá-los.
- No mundo existem boas sementes plantadas por Deus. Jesus identifica as boas
sementes plantadas no campo como os “filhos do reino” (versículo 38). Isso significa
que o agricultor e dono do campo, Jesus, espalha boas sementes nesse grande campo
chamado mundo.
- O Problema é que não existe somente um plantador de sementes. O inimigo,
espalhador de sementes ruins, apontado por Jesus como sendo o diabo, também está
trabalhando.
Na plantação do Senhor nesta Terra, precisamos ser trigo. E como vasos, vasos de honra,
precisamos ter sempre dentro de nós o vinho do Senhor.
 PARA COMPARTILHAR:
- Qual foi à área da sua vida que mais ficou evidente a “Transformação” feita pelo
Senhor?
ESBOÇO PARA SER MINISTRADO DE 11/09 A 14/10
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