
 
A transformação vinda de Jesus João 2.1-11 

 
Existem coisas na nossa vida que precisam de uma transformação. Talvez situações 
financeiras, familiares, emocionais, físicas ou até mesmo a nossa própria vida esteja uma 
“água” que precisa ser transformada em um “vinho” excelente. Vamos analisar alguns 
requisitos para que o poder transformador de Jesus nos alcance e mude tanto a nossa vida 
como as situações que nos envolvem. O que é necessário para experimentarmos o poder 
transformador de Jesus? 
 
1-   Jesus precisa ser convidado. 
Pra você, o que significa convidar Jesus para alguma coisa, ou área da sua vida? (deixe 
falarem) 
Explique: Todo convite para Jesus tem que ser uma permissão!! ... (Salmos 37.5).  
 
2-Precisamos reconhecer que necessitamos de uma transformação em nossa vida.  
Já deixou de pedir algo para alguém por orgulho ou vergonha ? 
 
 Não deixe o orgulho ou a vergonha te dominar, seja humilde e reconheça, que você precisa 
de Jesus em sua vida.  Hb 10.19-22 
 
3-Para receber algo é necessário reconhecer que Ele pode realizar  
Voce realmente acredita que Deus pode realizar algo sobrenatural na sua vida? 
Hb 11.6 
 
Conclusão: Jesus transformou água em vinho. Significa que aquele ambiente tinha graça no 
inicio e posteriormente se tornou sem graça, , mas é tempo de buscarmos Jesus de uma 
forma tão intensa que Ele sempre estará conosco e nunca mais deixará nossas vidas ficar 
sem graça viveremos vendo os milagres de Deus em nossas vidas, por que somente Ele tem 
poder de transformar a nossa vida ou qualquer situação que nos envolva. Todos 
reconheceram que Jesus era o único que podia resolver aquela situação. O Senhor vai onde é 
convidado. Não entra sem convite! Pois não é ladrão e nem salteador. Satanás sim, entra sem 
ser convidado. Convide Jesus para entrar em tua vida…Ele quer, Ele deseja te abençoar 

Quebra-Gelo Caixinha de surpresas 
Prepara-se uma caixinha com tarefas engraçadas, fechando-a bem. Todos sentados em circulo. A 
caixinha deverá circular de mão em mão até um sinal dado, ou ao som de uma música. Aquele que 
estiver com a caixinha no momento em que é dado o sinal, ou em que a música para, deverá  tirar da 
caixinha um papel e executar a tarefa prescrita. Exemplos de tarefas:   Cantar um louvor -Imitar um 
coelho-  dançar engraçado- latir como cachorro bravo- imitar um gatinho que pede comida- imitar um  
cavalo sendo domado- caminhar como pato- imitar um ovelhinha- imitar um leão bravo- imitar o pica 
pau- imitar o líder de célula- imitar uma criança- imitar um bebê recém nascido que chora- etc.  

Frase para o líder 
"Os nossos maiores problemas não estão nos obstáculos do caminho, mas na escolha da direção errada." 

(Augusto Cury) 
Avisos 

Quinta feira Encontro de Fé  20h.  
Colabore com alimentos para a composição de cestas básicas 
Você tem sido abençoado pelo Projeto Puxando a Rede? Então abençoe projeto, faça sua 
contribuição 
 
 


