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ENCONTROS TRANSFORMADORES  

3o. Caso: O MILAGRE DE JESUS NUMA 
COMUNIDADE 

João 2.1-12                                                                                                                                                                                            

Osmar Misael, pr. 
 

Sentir 
 
Quantas vezes em nossa vida as coisas fugiram do nosso controle e por isso 
dissemos: “Agora somente um milagre poderá mudar essa situação! ”. 
 
Quem aqui hoje encontra-se numa situação assim? 
Quantos aqui já esgotou todos os seus conhecimentos e possibilidades para 
mudar uma situação e não conseguiu? 
 
Aprender - Milagres caem do céu espontaneamente ou são provocados? 
 
Vamos aprender juntos base nesse encontro de uma comunidade com Jesus, 
quais os princípios que provocaram o primeiro milagre no ministério de Jesus. 
 

Princípio 01 — A presença de Jesus 
 
Esse milagre só aconteceu porque Jesus havia sido convidado para esta festa 
de casamento. 
 

Princípio 02 — A necessidade. 
 
Milagres só acontecem quando reconhecemos uma necessidade e uma 
impossibilidade humana de suprir a necessidade ou resolver o problema. 
Enquanto houver necessidade, haverá provisão. 
As necessidades aparecem para que possamos depender única e 
exclusivamente de Deus. 
 
 
"E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir, em Cristo 
Jesus, cada uma de vossas     necessidades” — Fp. 4.19 
 
 

 

Princípio 03 — “Façam o que Ele mandar” — Obediência 
"A obediência libera do poder de Deus" — Juan José Churruarin 

 
Quando Jesus deu a grande missão de fazer discípulos aos seus primeiros 
discípulos a orientação dEle foi clara, quanto a necessidade de ensinarmos as 
pessoas a OBEDECEREM: 
 
"Então Jesus chegou perto deles e disse: 
 
— Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os 
povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando 
esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e 
ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembrem 
disto: eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos” — MT. 28.18-20 
 

    Comentário de Charles Spurgeon: 
    Jesus disse aos serviçais: "Encham os potes com água". Que princípios estão 
envolvidos no procedimento de nosso Senhor? 

 
    Primeiro, como regra geral, quando Cristo está para outorgar uma 
bênção ele dá um mandamento.  
 
    Esse é um fato que sua memória ajudará a determinar em um só momento.  
    Nem sempre é assim; mas, como regra geral, a palavra de ordem antecede 
a de poder, ou a acompanha.  
 
    Jesus está para conceder vinho, e o processo não consiste em dizer: "Haja 
vinho", mas começa pelo mandamento dirigido aos homens -- "Encham os 
potes com água”.  
 
    Aqui temos um cego: Cristo está para lhe restaurar a visão. Coloca barro nos 
olhos dele, e então diz: "Vá ao tanque de Siloé e lave-se”.  
 
    Há outro homem com o braço pendente do lado, inútil: Cristo está para 
restaurá-lo, e diz:  "Estenda a mão". Sim, esse princípio vai tão longe que é 
válido nos casos nos quais pareceria inaplicável, pois em se tratando de uma 
criança morta, ele diz: "Menina, levante-se"; ou, no caso de Lázaro, que já 
cheirava, quatro dias depois de ter sido sepultado, Jesus ainda exclama:  
 "Lázaro, venha para fora". E assim ele outorga um benefício por meio do 
mandamento. Os benefícios do evangelho surgem com preceitos do evangelho. 
 

Princípio 04 — Encham-se da Palavra e do Espírito 
 
"Ali perto estavam seis potes de pedra; em cada um cabiam entre oitenta e 
cento e vinte litros de água. Os judeus usavam a água que guardavam nesses 
potes nas suas cerimônias de purificação. Jesus disse aos empregados: 
 
— Encham de água estes potes. E eles os encheram até a boca.  



Em seguida Jesus mandou: 
 
— Agora tirem um pouco da água destes potes e levem ao dirigente da festa. 
E eles levaram. Então o dirigente da festa provou a água, e a água tinha virado 
vinho. Ele não sabia de onde tinha vindo aquele vinho, mas os empregados 
sabiam. Por isso ele chamou o noivo e disse: 
 
— Todos costumam servir primeiro o vinho bom e, depois que os convidados já 
beberam muito, servem o vinho comum. Mas você guardou até agora o melhor 
vinho. 
 
Jesus fez esse seu primeiro milagre em Caná da Galileia. Assim ele revelou a 
sua natureza divina, e os seus discípulos creram nele” — João 2.6-11 
 
Tanto a Palavra como o Espírito Santo são identificados nas Escrituras 
como a água. 
 

A água – Era a matéria prima necessária para que o milagre pudesse 

acontecer. Não havia água nas talhas, Jesus foi quem mandou enchê-las. A 
água simboliza a Palavra e também o Espírito Santo.  
 
Nos lares onde o vinho chega a acabar, e todo o prazer do relacionamento 
desaparece, temos percebido que além dos erros cometidos na esfera natural, 

havia também falta de água; não havia o cultivo diário da presença de 
Deus por sua Palavra (lida e praticada) e a presença viva de seu 
Espírito. 
 
Está a chave do milagre.  
Veja que quanto mais água aqueles servos colocassem nas talhas, mais vinho 
haveria; ou seja, o milagre de Deus em nosso casamento está diretamente 
relacionado com o investimento que fazemos em cultivar Sua presença. 
 
Se quisermos provocar milagres e provar milagres em nossas vidas, nossa 
família, nossos negócios, nossa vida emocional e afetiva, nosso corpo, 
precisaremos estar cheios da Palavra e do Espírito Santo 
 
Refletindo 

 

Quais as áreas de sua vida que você precisa de uma intervenção sobrenatural 
de Jesus? 

 

Aplicando 
 
O que você fará de prático a partir de hoje com aquilo que aprendeu? 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Este boletim está no site da Comunidade da Graça 
www.cgvilamariana.com.br  
 
Atualize seus dados com Karolina Gadelha: (11) 5083-2031 / 99472-8480 ou 
zonasul@cgbr.com.br 
 

AGENDA 

DATA EVENTO 
28 e 29.07 – 

Sexta e Sábado 
 17h 

EQUIPANDO OS SANTOS ESPECIAL NO VALE  
VALE DA GRAÇA  

30.07- Domingo 
17:30h 

ORAÇÃO PARA LIDERANÇA 
LÍDERES E INTERESSADOS 

30.07- Domingo 
18h 

CULTO DE CELEBRAÇÃO 
ENCONTROS TRANSFORMADORES 

01, 03 e 04.08 
CÉLULAS 
ENCONTROS NOS LARES PARA EDIFICAÇÃO, 
COMUNHÃO E MULTIPLICAÇÃO  

http://www.cgvilamariana.com.br/
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