 Maria entendeu as palavras de Jesus e falou para servos que fazerem tudo o que
Jesus lhes ordenasse.
 Seis potes de pedra estavam próximos. Esses potes armazenavam água para que os
judeus cumprissem suas purificações cerimoniais, ou seja, para lavarem as mãos antes
das refeições.
 Jesus mandou que os potes fossem cheios até a borda e Jesus simplesmente pediu
que um dos servos tirasse um pouco da água desses potes e levasse ao chefe dos
garçons. E então, milagrosamente a água foi transformada em vinho de excelente
qualidade.
 Fabricar vinho leva tempo: tempo de cultivo das uvas, a colheita, sua prensa e o
tempo para a fermentação. Todos nós sabemos que quanto velho, melhor é o vinho.
Jesus fez tudo isso de maneira instantânea, transformou a água em vinho!
 Esse foi o primeiro sinal milagroso que Jesus operou revelando a sua glória e os seus
discípulos creram nele.

Estudo 01 – Jesus transforma a Água em Vinho
Introdução:
 Hoje começamos uma nova série de estudos: Os milagres de Jesus.
 Milagre = um acontecimento extraordinário que contraia as leis naturais e que não
possui uma explicação científica.
 Líder: Peça que as pessoas citem alguns exemplos de milagres na Bíblia? Além dos
milagres de cura, lembre os participantes dos milagres que envolvem o controle da
natureza e a multiplicação dos pães e peixes.
 Hoje vamos estudar sobre o primeiro milagre público que Jesus realizou em seu
ministério terreno: João 2:1-11.
 Líder: Você poderá dramatizar esse milagre colocando corante no fundo de uma jarra
que não seja transparente; derrame água sobre a jarra e depois despeje a água com
corante num copo. Faça o teste em casa, antes de realizar a ilustração na reunião!
I.

O milagre de Jesus – Jo 2:1-11
 Após Jesus ter chamado os seus primeiros discípulos, eles juntamente com a mãe de
Jesus são convidados para uma festa de casamento em Caná da Galiléia.
 Caná ficava a oeste do Mar da Galiléia e era próxima a cidade de Nazaré.
 Casamento = o casamento judaico era uma festa que durava sete dias. No primeiro
dia de comemorações, o casamento era oficializado e consumado. As festas de
casamentos eram ocasiões alegres onde uma vila toda era convidada. Durante as
comemorações, grandes quantidades de água, vinho e alimento eram consumidos
pelos convidados.
 Na cultura hebraica, o consumo do vinho representava alegria e amizade.
 Deixando de lado as controvérsias, o vinho no N.T. não era um suco de uva não
fermentado. Porém, era comum diluir o vinho em água. Quanto mais diluído, mais
inferior o vinho era considerado.
 O consumo do vinho não é condenado pela Bíblia, porém a embriaguez sim.
 A falta de vinho em uma festa de casamento representava um grande embaraço
social para os noivos e uma despeja financeira não esperada.
 Maria aproveitou a ocasião para pedir a ajuda de Jesus.
 Aos nossos ouvidos a resposta de Jesus soa um tanto áspera: “Que temos nós em
comum, mulher? A minha hora ainda não chegou.” (v.4)
 Nos tempo de Jesus, a palavra “mulher” era um título de tratamento respeitoso,
assim como “senhora” em nossos dias.
 “Que temos nós em comum” - Jesus deixa claro que apesar de ser um pedido de sua
mãe, ele era o Filho de Deus e iria cumprir a vontade de seu Pai independente da
vontade de Maria.
 “A minha hora não chegou” – Jesus cumpriria cabalmente a sua agenda ministerial. O
Senhor Jesus Cristo e não sua mãe é quem determinaria o momento de agir.

II.

O que o milagre nos ensina sobre Jesus?
 Jesus operou este milagre sem nenhum tipo de exibição, palavra ou movimento.
Simplesmente ordenou que a água fosse servida ao encarregado da festa.
 Jesus é a pessoa mais importante do milagre, nada sabemos sobre os noivos, sobre os
servos ou sobre o encarregado da festa. Jesus e não Maria foi quem operou esse
surpreendente milagre.
 O poder para operar o milagre revela que Jesus não é apenas um homem, mas o Filho
de Deus.
 O primeiro milagre público de Jesus foi realizado em meio de um casamento, isso não
foi por acaso, isso demonstra a importância que o Senhor dá a família.
 O milagre cumpriu os propósitos de Deus: revelar a glória de Jesus e fazer com que os
seus discípulos cressem nele!

Conclusão:
 Líder: Pergunte: O que você aprendeu sobre quem Jesus é e o que ele pode fazer no
estudo de hoje? (deixe as pessoas compartilharem).
 Nenhum ser humano tem o poder, o conhecimento e a habilidade de operar esse
milagre. Assim como Deus operou sinais e maravilhas no meio de Israel no Antigo
Testamento, Jesus opera sinais e maravilhas no N.T. demonstrando que ele é o
verdadeiro Filho de Deus. Devemos responder a esses sinais, crendo nele!
 Oração.

