
João 2.1-11 

Milagres na família 



Houve um casamento em  
Caná da Galiléia...  



... achando-se ali a  
mãe de Jesus. 



Jesus também foi convidado, com os 
seus discípulos, para o casamento... 



Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus 
lhe disse: Eles não têm mais vinho. 



Então, ela falou aos serventes: 
Fazei tudo o que ele vos disser. 



Estavam ali seis talhas de pedra... Jesus 
lhes disse: Enchei d’água as talhas. 



Eles as encheram  
totalmente. 



Então, lhes determinou: Tirai 
agora e levai ao mestre-sala. 
Eles o fizeram. 



Tendo o mestre-sala provado a água 
transformada em vinho... chamou o 
noivo e lhe disse: 



Todos costumam pôr primeiro o bom 
vinho e, quando já beberam farta-
mente, servem o inferior;  
tu, porém,  
guardaste  
o bom vinho  
até agora...  



A alegria, o afeto 
e o amor de um 
casal e seus 
filhos 

O vinho que 
acabou no meio 
da festa 

Em muitos casos, esse vinho não 
é tão bom... ou já acabou...  

no meio da festa! 



Algumas famílias, em vez de 

em vez de vinho 
do amor 

estão bebendo  
fel da discórdia 

Decepções 
Ressentimento 

Amargura 
Infidelidade 

Divórcio 

Parceria 
Amizade 
Alegria 

Fidelidade 
Segurança 



Mas 

TEM JEITO! 



Teve jeito naquele casamento em 
Caná.  

Por que? 

Ele tinha 
sido 

convi-
dado! 

Porque 
Jesus 
estava 

ali!  



Imprevistos acontecem 
Pode faltar vinho no meio da festa! 

A criação de filhos 
é muito difícil 

Os relacionamentos 
humanos são 

difíceis 



Mas,  
se tivermos fé, 

se tivermos 
Jesus Cristo  
e sua Palavra  
no coração  

e no lar... 



Ele fará 
verdadeiros 

milagres, 
transformará 

água em vinho, 
conforme a 

necessidade. 



“Eis que estou à porta e bato;  
se alguém ouvir a minha voz e abrir a 

porta, entrarei em sua casa...”  

Ap 3.20 



Como Jesus bate  

à porta 

do nosso coração  

ou da família? 



Como lhe abrimos a porta? 



Não podemos 
deixá-lo na sala de 

visitas... 

É preciso deixá-lo 
entrar em todos os 

cômodos... 
A bagunça maior 

pode estar no 
quarto do casal... 



O milagre acontece quando 
obedecemos ao Senhor Jesus. 

Maria disse aos 
serventes: 

Fazei tudo o que  
ele vos disser. 



Jesus lhes disse: 
Enchei d’água as talhas 

E eles as 
encheram 
totalmente 



E se não o tivessem feito? 
Se não tivessem obedecido? 

O milagre não teria 
acontecido! 

A presença de Jesus não teria 
feito diferença! 



Não faz diferença dizer-se 
religioso ou cristão e, todavia, 

não obedecer a Jesus! 

“Por que me chamais Senhor, 
Senhor, e não fazeis o que vos 

mando?” 
(Lc 6.46) 



O ensinos de Jesus estão na Bíblia. 
É preciso ler e estudar a Bíblia 

E ensinar aos  filhos 

E, então, obedecer! 



Na Bíblia, Jesus nos ensina: 

Verdade 
Paciência 
Amor 

Perdão 
Santidade 

Mordomia 

E muito mais... 



Seu vinho não é lá grande coisa?  

Tem jeito, se Jesus está presente.  

Pior, seu vinho já acabou?  

Digam-lhe, em oração, o que 
está acontecendo... 



Leiam a Bíblia e façam o que 
Jesus manda. 

Milagres ainda acontecem! 

E o vinho de Jesus é muito melhor! 


