CÉLULA 06/2021

QUEBRA GELO
Você já viveu uma experiência desconfortável por não esperar o tempo certo? Como aquele
aquela frase que diz: Quem tem presa come cru.
_______________________________________________________________________________

MINISTRAÇÃO
TEMA: SABER O TEMPO CERTO
João 2:1-12
João narra no seu evangelho que Jesus junto com seus discípulos foram convidados para um festa
de casamento na Galiléia. Naquela ocasião também estava ali sua mãe. Provavelmente os noivos
eram conhecidos da família de Jesus porque sua mãe dava ordem aos empregados (João 2.5).
Naquela festa faltou algo que não podia de forma alguma acabar, o vinho. Vinho simboliza alegria,
ou seja, enquanto se tinha vinho os convidados se divertiam. Há um provérbio judaico que diz:
“Sem vinho não há alegria”.
Pelo fato das celebrações de casamento naquela época durarem aproximadamente sete dias, esse
fato era uma catástrofe. Só complicava mais a situação, que já era embaraçosa. Diante disso
Maria vai até Jesus e diz: Não têm vinho (João 2.3).
A) Precisamos aprender com a Maria em ir à pessoa Jesus.
Ela sabia que só Jesus poderia resolver aquela necessidade, mesmo que parecia ser terrena
demais.
Jesus responde: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora (João 2.4).
Cristo quando falava isso de forma alguma foi grossa, apenas estava mostrando o real motivo
pelo qual Ele veio, e qual seria seu melhor momento.
Lembre-se: “Os campeões nunca se apresam”
“A qualidade da preparação determina a qualidade dos resultados”.
- Para um pianista ser bom, ele sabe que precisa horas de práticas exaustivas antes de qualquer
apresentação.
- Um boxeador campeão mundial de peso pesado, sabe que não pode entrar no ringue sem
preparar durante muitas semanas antes da luta.
“Os campeões não se tornar campeões na guerra, eles são reconhecidos na guerra”.

O que define os campeões são os treinos de preparo antes. Lembra de Davi? Davi foi treinado no
campo com as ovelhas do Pai, no qual antes de matar Golias ele já havia treinado vencendo um
leão e um urso.
Jesus nunca teve pressa
Jesus não começou seu ministério antes dos 30 anos, o qual durou apenas três anos e meio. Seu
tempo de preparo foi 30 para apenas usar 3 ou (10 %). Isto mostra que precisamos nos preparar
mais e usar menos.
( v.4 ) “Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora”.
“O tempo de preparo nunca e tempo jogado fora”
Lucas 2:52 ”E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os
homens”.
Sua mãe então chama os empregados e fala: Fazei tudo que Ele vos disser (João 2.5).
Jesus observa que ali havia seis jarros de pedra com uma capacidade 68 a 102 litros cada, Ele
pede para encher de água e logo ao término levarem ao mestre-sala (v.7-8). O mestre sala era
aquele que comandava a festa é a organizava tudo, quando ele prova esta água, que diante dele
foi transformada em vinho, exclamou: “Todo homem põe, quando já tem bebido, então, o
inferior; mas tu guardaste até agora o melhor vinho!”
7 aprendizado com o primeiro milagre de Jesus na transformação da água em vinho.
1) Salvou as família dos noivos do constrangimento
Aqui Jesus mostra que Ele se importa com as famílias. Mais não podemos ver os problemas e ficar
paralisados. Maria tomou a decisão em ir a Jesus, pois para Ele nada é impossível.
2) A água que servia para purificar o exterior, foi transformado purificar o interior.
O vinho ou suco de uva representa o sangue de Cristo, o único que pode purificar de fato.
(Mateus 11:28-29) leia.
3) Produziu o melhor vinho através da água.
Aprendemos que não há nada que Jesus não possa mudar. Não existe coração que Deus não
possa transformar. Isto mostra que Deus pode mudar qualquer pessoa e dar uma nova vida.
4) Ele mostrou para os seus discípulos a glória de Deus.
Imagina como não ficou a equipe vendo aquele milagre diante dos seus olhos. (v11b - e os seus
discípulos creram nele)
Permita andar com Jesus e você vivera os mesmos milagres.
5) Jesus transformo a água em vinho novo
O vinho novo de Jesus é melhor do que o vinho velho. O cristão não pode ser purificado pelo
velho vinho, ou seja, não pode ser salvo por si mesmo, com suas obras, como os fariseus
ensinavam na época de Jesus, tem que haver purificação com o novo vinho ou tem que submeter
a Cristo pois salvação somente através Dele.
(Atos 4:12) “E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro
nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos”.
6) O vinho que Jesus nos da é melhor do que o vinho do mundo. (Romanos 12:1-2) leia…
(Romanos 6:23) “Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida
eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor”.

7) O vinho significa Alegria.
O sangue de Jesus nos purifica nos trazendo cura interior e nos traz novamente a alegria da
salvação em Cristo Jesus.
Permita Jesus entra em sua vida totalmente e transformar a sua vida da água para o vinho…
CONCLUSÃO: Eclesiastes 3 diz que a tempo para todas as coisas, então precisamos administrar
o nosso tempo pois ele existe, e nós preparar antes da batalha para viver o milagre da
transformação como foi o de Jesus.
___________________________________________________________________

MOMENTO DE PROSPERIDADE
Provérbios 16:8 – Só viveremos a maior abastança quando decidirmos entrar nos princípios da
verdade, da honestidade e ser fiel ao Senhor em tudo, seja no muito como no pouco.
______________________________________________________________________________

COMPARTILHANDO A VISÃO
Dias 26, 27 e 28/02 – Encontro de Mulheres da Equipe 1
Dia 27/02 – Relógio de Oração e Rede de Jovens
Dia 28/02 – Culto da Família c comemoração do Purim, as 9 e às 19h
Dia 06/03 – Rede de Mulheres

Já estão abertas as matrículas para novas turmas da Escola de
Líderes, que começará na primeira semana de março.
_______________________________________________________________________________

- Orem sempre pela nossa cobertura: os Apóstolos Daniel e Sandra, Paulo e Leila, Rene e Marita.
- Orem também por Israel - “Orai pela paz de Jerusalém; prosperarão aqueles que te amam”.
Salmo 122:6

