As casas onde Jesus entrou
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SERMÃO DE 28/05 noite

Escolha um de seus auxiliares para ficar responsável pelo “Quebra Gelo”.
Temos uma infinidade de sugestões de “Quebra Gelo Gospel” na internet.
Sugestões: www.mda.com.br; www.google.com.br;www.youtube.com.br

QUEBRA GELO

Escolha um CD ou DVD, não se esqueça de fazer a letra da música
escolhida em
quantidade que dê para distribuir para todos os membros da célula. Líder surpreenda os
membros de sua célula trazendo os cânticos que eles mais gostam. Se você tiver outro
auxiliar peça a ele para fazer essa

CÂNTICOS

ESTUDO

João 2:1-12
•

"A família é a fonte da prosperidade e da desgraça dos povos. " (Martinho Lutero)

•
"Os momentos mais felizes da minha vida foram aqueles, poucos, que pude passar
em minha casa, com a minha família." (Thomas Jefferson)
•
A família é a célula mais importante da sociedade. As experiências mais marcantes das
nossas vidas são formadas dentro do ambiente da família.
•
Todos nós somos suscetíveis à família. Saúde ou doença emocional são geradas dentro
da família.
•

Orar pela família é sempre urgente, em razão dos muitos inimigos que a ameaçam.

•
Uma família doente gera pessoas doentes, que por sua vez hão de formar famílias
doentes com filhos doentes e assim sucessivamente. Quase em uma perpetuação evolutiva de
gente doente.
•
Há traumas capazes de gerar marcas permanentes em seus membros, tanto nos que os
produzem quanto nos que os sofrem, e estes acontecem dentro da família:
•

1. Infidelidade de um de seus membros.

•

2. Abuso sexual. Violência sexual começa em casa em 80% dos casos.

•

3. Agressão física. Mais do que ferir o corpo, é a ferida na alma.

•

4. Vícios especialmente o alcoolismo.

•
Alcoolismo é doença que afeta o individuo e a família e quando surgem os problemas
paralelos, como acidentes de trânsito, violência, perda de emprego, decadência social, financeira

e moral e a síndrome da co-dependência, isto é, a família torna-se também dependente da
substância ,álcool. É uma dependência neurótica, um alcoolismo seco que provoca sofrimento e
inúmeros desajustes.
•
Adolescentes e crianças filhos de alcoólatras tendem, quando examinados, a
subestimarem suas próprias capacidades e qualidades. Outros problemas comuns em filhos e
parentes de alcoólatras são: persistência em mentiras, roubo, conflitos e brigas com colegas,
vadiagem e problemas com o colégio.
•
A gênese da família é o casamento, e há alguns princípios bíblicos básicos para o
casamento.
•

Na Bíblia o casamento visa atender a algumas necessidades e propósitos:

•

1. Quebrar o isolamento. Não é bom que o homem esteja só. Gênesis 2:18.

•

2. Perpetuação da espécie. Crescei e multiplicai-vos. Gênesis 1:28.

•

3. Consolidar confiança.

•
O alicerce sobre o qual deve estar edificado qualquer lar feliz é a confiança e a
afeição que um homem tem pela sua esposa e a alta consideração que esta tem pelo seu
marido. Billy Graham
•

4. Desenvolver relacionamento com Deus.

•
O modelo de relacionamento com Deus deve se refletir na família e esta deve ser um
modelo de relacionamento com Deus. Na família deve haver comunhão, geração de vida,
perdão, amor, compaixão e outros sentimentos que Deus quer que tenhamos.
•
Há muitas pessoas infelizes e lares desmanchados. Ninguém sai de uma família sem
marcas ou cicatrizes, e estas serão sempre profundas.
•

Há algumas perguntas que podemos e devemos fazer diante do texto lido:

•

Como a família pode ser abençoada? O que acontece quando Jesus entra em uma casa?

•
Jesus escolheu uma festa de casamento e ali iniciou os seus milagres. Jesus escolheu
uma festa de casamento para isso, e no mínimo, isto serve para mostrar o valor que a família
tem para Jesus.
•
Não temos informações sobre o desdobramento desse casamento, mas certamente foi
abençoado, pelas mesmas razões que qualquer casamento e família podem ser abençoados hoje.
1.

A casa onde Jesus entra deve começar bem. V.2.

•

O casal do texto começou bem.

•

Jesus foi convidado para o casamento em Caná da Galileia.

•
Caná era a cidade natal de Natanael. Jesus foi duas vezes a essa vila, e só João faz
referência a ela. Cap1, 4:46 e 21:2.

•
Na primeira transformou agua em vinho. Na segunda curou o filho de um oficial do rei
que estava acamado. João 4:46.
•
A família precisa começar bem, mas se por um acaso não começou bem, que aprenda a
seguir bem, e isto só é possível com a presença de Jesus.
•
Mais do quem um convidado que vem e vai embora, Jesus precisa ser hóspede
permanente da família.
2. A casa onde Jesus entra deve aprender a fazer o que Ele manda.
•

Façam tudo o que ele lhes disser.2:5.

•
A celebração de um casamento podia estender-se por uma semana, sendo que o
casamento de uma mulher virgem acontecia na 4ª feira e de uma viúva na 5ª, em razão de que o
sinédrio (tribunal que julgava as causas) se reunia no segundo e quinto dias, o que daria
oportunidade para dissolução do casamento, caso o noivo suspeitasse da virgindade da noiva.
•

Jesus não foi no início do casamento, mas já no fim, pois o vinho já havia acabado.

•
O vinho representava o prestígio do noivo e representava a alegria. A falta de vinho
expunha o noivo ao constrangimento e era sujeito até mesmo a um processo judicial movido
pelos parentes da noiva.
•
O fato de Jesus, sua mãe e seus discípulos terem sido convidados, sugere tratar-se do
casamento de algum conhecido da família.
•
Jesus mandou que levassem as talhas cheias de água ao mestre de cerimônia, e o
milagre aconteceu enquanto os serviçais levavam o pote de agua ao encarregado.
•

O que determinou o milagre foi a obediência à palavra de Jesus.

3.
A casa onde Jesus entra há a expectativa de que algo de bom vai
acontecer. 2:6-10.
•

Um dos maiores inimigos de uma família doente é a perda da esperança ou expectativa.

•

Às vezes está tudo tão ruim que não resta nem mesmo a esperança.

•
O vinho acabou. Acabou a alegria, a festa, a harmonia. Restam apenas os farrapos de
uma família, ou que já foi feliz e agora não o é, ou os trapos de uma família que nunca soube o
que é felicidade.
•
A presença de Jesus trouxe expectativa positiva de que algo iria acontecer, e não houve
decepção.
•
Quando Jesus está presente em uma família, isto se torna a chave para algo de muito
bom acontecer.
•

Há famílias que estão vivendo o suicídio da esperança.

•
Diante do milagre os discípulos creram nele, o que sugere que ainda não tinham uma fé
definida e clara, como muitos hoje em dia.

•
Na verdade, a casa onde Jesus entra precisa ter expectativa de milagre. Não apenas a
casa, mas também qualquer pessoa que Dele se aproxima deve ter essa bendita expectativa de
que algo vai mudar e mudar para melhor.
•

Com certeza aquele casal não poderia imaginar que faltaria o vinho, mas Jesus estava lá.

•
Não poderiam imaginar o constrangimento que isso poderia lhes causar, mas Jesus
estava lá.
•
lá.

Não poderiam imaginar o que fazer diante de uma situação como essa, mas Jesus estava

•

A presença de Jesus naquela casa é que fez toda diferença.

4.

A casa onde Jesus entra, o Senhor é glorificado. 2:11.

•

Por causa do que Jesus efetuou naquela casa, os discípulos creram nele.

•
Uma casa abençoada pela presença de Jesus, abençoa toda família e até os amigos, pois
todos podem ser impactados pelo poder de Deus operando dentro de uma casa, dentro de um
coração que o recebe.
Conclusão:
1.

O que mais chamou a sua atenção no texto lido?

2.

O que você necessita que Jesus faça em sua família?

3.

Você já pediu ao Senhor Jesus para entrar em seu coração?

4.

Se não, você está disposto a fazer isso agora mesmo?

Obs.
Querido facilitador, a célula deve ser desafiada a participar. Um sintoma de uma célula
funcionando bem é quando todos estão procurando dar sua contribuição ao estudo. Provoque
o debate, a participação, tendo cuidado para não monopolizar a palavra e não permitir, em
amor, que alguém o faça.
DISCIPULAR E CUIDAR BEM DAS PESSOAS - Líder certifique-se de que todos da sua célula estejam
sendo discipulados. Deixe os visitantes bem à vontade. Instrua os membros da célula a não deixarem os
visitantes isolados. Treine novos Líderes. Distribua tarefas a todos da célula como: Levar um louvor (levar
o CD e a letra para distribuir); Levar um quebra gelo; Levar um lanche; Ser responsável pelo caderno de
oração; Levar visitantes; Orar durante a semana pela célula; Organizar os eventos da célula (como
comemoração de aniversários, visita a orfanatos, visita a asilos, etc.) .
EVANGELISMO - Líder incentive os membros da célula a levar visitantes. Ore antes de convidá-los, assim
o Espírito Santo vai trabalhando em seus corações.
Exclusivo para o líder de célula:
Amado líder, ministre com unção e paixão, e se lhe falta a unção, ore a Deus para que lha conceda,
ao menos tenha paixão.
Deixe que os membros da célula percebam no brilho dos seus olhos, o quanto do que você diz é
verdade para você.

http://www.alcoolismo.com.br/feature/familia/

