
Conclusão: 
O primeiro milagre do Senhor foi a transforma��o da �gua em 

vinho. Jesus se manifestou aos ap�stolos como Aquele que pode 
transformar qualquer coisa; qualquer situa��o. Precisamos aceitar a obra 
de Deus em nossa vida e crer que Ele � Poderoso para fazer muito mais do 
que pensamos ou desejamos segundo seu poder que em n�s opera (Ef 
3.20). Gl�ria ao Senhor Jesus. 

Oração 
Deus Onipotente, cujo Filho, nosso Salvador Jesus Cristo, 

manifestou sua gl�ria no primeiro milagre que realizou em Can� da 
Galileia transformando �gua em vinho, venha transformar nossa vida para 
que possamos ser obedientes a tua vontade e possamos manifestar a sua 
gl�ria entre os homens. Mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e 
reina contigo e com o Esp�rito Santo, um s� Deus, agora e sempre. Amém. 

Dedicação:
C�ntico de encerramento.
Pedidos de Ora��o dos membros da c�lula.
Ora��o de Intercess�o ou agradecimento.
Ora��o pela convers�o de n�o crentes (caixa de ora��o para a Salva��o).
Recado: Prepare sua C�lula para o Retiro de Peniel. 

2� Domingo do Tempo Comum
O Primeiro Milagre

 Acolhimento:
 Oração inicial:
 Cântico: 
 Quebra-gelo: Voc� j� recebeu um milagre 

de Deus?
 Ministração do Roteiro

A vinda dos Magos a Bel�m, o Batismo de 
Jesus e o primeiro Milagre em Can� da Galileia, 
s�o tr�s manifesta��es do Senhor. Tr�s atos 
epif�nicos (epifania significa manifesta��o). Hoje 
aprenderemos as li��es relacionadas ao Primeiro Milagre e ao Minist�rio 
do Senhor Jesus, o Messias, que manifestou a miseric�rdia de Deus ao 
mundo.

I. A Manifestação da Misericórdia - João 2.1-11
O Evangelho de Jo�o 2.1-11 narra que o Senhor Jesus foi a um 

casamento em Can� da Galil�ia com seus disc�pulos. L� estava sua m�e 
(1). Provavelmente era um casamento de um parente de Maria.

Quando acabou o vinho Maria comunicou a Jesus como desejando 
um milagre (3). Mas o Senhor sabia que ainda n�o havia chegado sua hora 
de se manifestar ao mundo publicamente (4).

Maria, insistindo com Jesus, disse aos serventes (6): “Fazei tudo o 
que ele vos disser”.
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Estavam ali seis talhas de pedra; em cada uma cabiam entre 80 e
120 litros de �gua. Os judeus usavam a �gua que guardavam nessas talhas
nas suas cerim�nias de purifica��o.

Jesus mandou enche-las e lev�-las ao mestre-sala (dirigente da 
festa). O Mestre-sala prova a �gua transformada em vinho e diz ao noivo 
(10): “Todos costumam p�r primeiro o bom vinho e, quando j� beberam 
fartamente, servem o inferior; tu, por�m, guardaste o bom vinho at� 
agora”.

N�o havia chegado a hora de Jesus manifestar ao mundo 
publicamente seus milagres, mas aos seus seguidores, Ele (11) 
“manifestou a sua gl�ria, e os seus disc�pulos creram nele”.

Jesus manifestou sua miseric�rdia e poder no primeiro milagre. Por 
sua grande miseric�rdia e poder, Ele pode transformar qualquer situa��o 
em sua vida e fam�lia. 

II. A Manifestação da Restauração - Isaías 62.1-5
O Profeta Isa�as em 62.1-5 fala da restaura��o que Deus traria 

sobre Jud�. � uma refer�ncia sobre a restaura��o que Deus traria ao 
mundo atrav�s do minist�rio do Senhor Jesus.

O Messias, assim como o profeta, n�o se calaria at� que a justi�a e 
a salva��o fossem manifestadas como uma tocha acesa em Jud� (1).

A partir da�, todas as na��es iriam ver a justi�a e a gl�ria em suas 
terras (2). Jud� seria transformada em (3) “uma coroa de gl�ria na m�o do 
SENHOR, um diadema real na m�o do teu Deus”.

A terra que seria desamparada e desolada pelo Cativeiro 
Babil�nico (588 a.C), teria um novo nome. O profeta diz (4): “chamar-te-
�o Minha-Del�cia; e � tua terra, Desposada; porque o SENHOR se delicia 
em ti; e a tua terra se desposar�”. Assim como namorados e noivos se 
alegram, a terra voltaria a se alegrar em Deus (5). 

O profeta fala da restaura��o que o Deus operaria no t�rmino do 
cativeiro.

Assim tamb�m, Jesus se manifestou para trazer restaura��o sobre 
as vidas que o aceitam como Senhor e Salvador e se submetem ao seu 
projeto. 

III. A Manifestação da Inclusão - Salmo 96.1-3,7-10
Jesus nasceu para todos. Seu minist�rio foi manifestado pela 

primeira vez aos ap�stolos em Can� da Galil�ia e agora precisa ser 
conhecido por todos os homens e mulheres.

O Salmo 96 fala da tarefa da Igreja em divulgar o mist�rio de Deus 
que � Jesus Cristo. Todos precisam ouvir as Boas Novas. � uma 
mensagem inclusiva. Todos s�o pecadores e todos necessitam de um 
salvador. 

Por isso, todas as terras s�o convidadas a cantar um novo c�ntico 
(1). A salva��o de Deus deve ser proclamada a cada dia (2).

Todas as na��es precisam conhecer a gl�ria de Deus e suas 
maravilhas (3). Ele � o �nico que � grande e digno de ser louvado (4). � o 
�nico criador (5).

Todos s�o convocados a tributar ao Senhor a Gl�ria e a for�a (6-8). 
Todas as na��es ter�o que fazer a Profiss�o de F� dizendo (10): “Dizei 
entre as na��es: Reina o SENHOR. Ele firmou o mundo para que n�o se 
abale e julga os povos com equidade”.

Deus deseja salvar a todos. A mensagem do Evangelho precisa ser
compartilhada com todos os seres humanos. N�o h� acep��o de pessoas. 
Todos pecaram e destitu�dos est�o da gl�ria de Deus (Rm 3.23).

IV. A Manifestação do Reino - I Coríntios 12.4-11
Paulo escrevendo aos Cor�ntios (12.4-11), diz que o Senhor Jesus 

ministrou milagres e manifestou sua gl�ria para a implanta��o do Reino de 
Deus.

Agora nos capacita para que possamos ser ministros dele na 
proclama��o de sua vontade.

Para isso nos deu seu Santo Esp�rito. Um �nico Esp�rito que nos d� 
diversidades de servi�os e realiza��es em seu reino (4-5). � Deus quem 
opera tudo em todos (6). E sua manifesta��o � para um fim proveitoso (7).

Ele distribuiu seus dons espirituais para que pud�ssemos dar 
continuidade ao seu minist�rio que teve in�cio em seu batismo no Jord�o e 
em Can� da Galil�ia.

Assim Ele (8-11), mediante o Esp�rito, deu o dom da Palavra da 
Sabedoria; a Palavra do Conhecimento; a F�; Dons de curar; Opera��es de 
Milagres; Profecia; Discernimento de Esp�ritos; Variedade de L�nguas e
Capacidade para Interpret�-las.

Contudo � importante que saibamos que (11) “� um s� e o mesmo 
Esp�rito que realiza todas estas coisas, distribuindo-as, como lhe apraz, a 
cada um, individualmente”.

Recebemos os Dons do Senhor para mostrar ao mundo a 
manifesta��o do novo reino: O Reino de Deus.


