Lição de célula / 8 a 13 de outubro

A D I F E R E N Ç A Q U E J E S U S FA Z E M U M A FA M Í L I A

DINÂMICA
Na Conferência da Família da semana passada, cujo tema foi o amor, o pastor e doutor em psicologia Estevam Fernandes
afirmou que a família foi planejada e criada por Deus para ser:
1.

O lugar da felicidade humana (um lugar da vida em plenitude).

2.

O ninho da afetividade (um lugar de se compartilhar a vida).

3.

Uma escola de crescimento e maturidade (um laboratório de vida e valores).

4.

O primeiro altar e a nossa primeira “igreja” (onde devemos viver nossa principal espiritualidade e nos tornar mais
cristãos).

Leia cada frase acima e promova uma conversa sobre essas afirmações. Depois pergunte ao grupo:
•

Para você, sua família tem sido um lugar de felicidade, de vida plena?

•

Tem sido o seu ninho de afetividade?

•

Se não, de quem seria a culpa? Você tem sido um dos construtores desse ninho?

•

Sua família tem sido uma escola de vida e valores? O que você tem aprendido de bom através das suas relações
familiares? Se você é pai ou mãe, o que suas atitudes e comportamentos têm ensinado aos seus filhos?

•

Você tem se preocupado em dar um bom testemunho de amor e de cristianismo dentro de sua casa?

INTRODUÇÃO
A família é realmente o lugar que Deus criou para a nossa felicidade. Mas, para muitos, ela tem sido o lugar de grandes lutas
e dramas da vida. Para alguns, a família é uma maravilha, a melhor coisa do mundo, mas para outros é um pesadelo. É na
família que celebramos as nossas vitórias e é também nela que curtimos a nossa dor mais amarga.
O texto de João 2.1-11, nos fala que Jesus foi a uma festa de casamento. Vamos ler esta passagem bíblica:
No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galiléia. A mãe de Jesus estava ali; Jesus e seus discípulos também haviam sido
convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: “Eles não têm mais vinho”. Respondeu Jesus: “Que
temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou”. Sua mãe disse aos serviçais: “Façam tudo o que ele lhes mandar”. Ali
perto havia seis potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais; em cada pote cabiam entre oitenta e cento
e vinte litros. Disse Jesus aos serviçais: “Encham os potes com água”. E os encheram até a borda. Então lhes disse: “Agora, levem um
pouco ao encarregado da festa”. Eles assim fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber
de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: “Todos servem primeiro
o melhor vinho e, depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido; mas você guardou o melhor até agora”. Este
sinal milagroso, em Caná da Galiléia, foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele.

DESENVOLVIMENTO
Se observarmos bem descobriremos que esse texto nos ensina algumas lições tão ricas que, se as praticarmos, elas têm o
poder de revolucionar nossas vidas, nossos casamentos (para os casados) e família inteiras:
1. Jesus é a pessoa mais importante a ser convidada para as nossas casas.
Jesus estava presente naquela festa. Ele foi convidado e lá compareceu. A presença e a intervenção de Jesus naquele
casamento salvou aquela família de um grande constrangimento. A maior necessidade das famílias hoje é da presença de
Jesus. As pessoas não estão precisando tanto de mais dinheiro ou mais conforto, mas da presença de Jesus na família. Um
lar pode ter tudo: dinheiro, conforto, saúde, amigos e prosperidade, mas se Jesus ainda não é o centro da sua vida e do seu
lar, está faltando o principal. Só Jesus pode satisfazer a sua alma e dar sentido pleno à sua vida e à sua família.
2. Mesmo quando Jesus está presente, os problemas acontecem.
Jesus estava presente, mas o vinho acabou. O vinho é símbolo da alegria. Muitos casamentos e muitas famílias já formadas
estão caminhando pela vida sem alegria. Há muitas pessoas feridas, machucadas e desiludidas dentro das famílias. Há
casamentos que estão vivendo o drama do desencanto, da decepção e da amargura. Há famílias que mesmo pertencendo
ao Senhor, curtem a dor da separação, vivem em desarmonia e não conseguem experimentar a verdadeira alegria na vida
familiar. Em algum momento da caminhada, a alegria foi perdida. Situações adversas e inesperadas conspiraram contra a
família e a alegria ameaça ir embora.
3. Precisamos discernir com rapidez quando a alegria está acabando.
Maria livrou aquela família de um grande vexame. Ela percebeu que o vinho estava acabando e que alguma coisa deveria ser
feita. Ela não ficou parada. Ela não guardou o problema só para ela. Ela tomou uma iniciativa. Ela estava ligada. Precisamos
também estar com as antenas ligadas. Precisamos ter olhos abertos para ver o que acontece na família. Muitos casamentos
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naufragam porque os cônjuges não atentam para a seriedade das crises quando elas surgem. Não agem preventivamente.
Não buscam ajuda. Deixam o tempo passar e quando vão buscar ajuda já é tarde demais.
4. Precisamos recorrer à pessoa certa
Maria buscou a Jesus. Ela levou o problema à pessoa certa. Todas as famílias têm problemas. O segredo da felicidade
familiar não é a ausência de problemas, mas ter sabedoria e pressa para levar os problemas até Jesus. Muitos buscam
solução onde não há solução. Buscam ajuda em caminhos que só os fazem desviar ainda mais da vereda da felicidade.
Jesus é a resposta para a família. Ele é a solução de Deus para o lar. Precisamos levar os problemas da família e deixá-los
aos pés de Jesus. Dele vem o nosso socorro e dos céus vem a nossa ajuda (Salmo 121.1-2).
5. Precisamos obedecer e fazer o que Jesus manda.
Jesus mandou os serventes encherem os potes de água. Aquela ordem parecia absurda. Eles poderiam ter questionado,
dizendo: “nós não estamos precisando de água. O que está faltando aqui é vinho”. Mas se queremos mesmo ver as maravilhas
de Deus acontecendo na família, precisamos exercer uma pronta obediência às ordens de Jesus. Precisamos deixar de lado
nossas racionalizações e fazer o que ele nos manda. Sempre que obedecemos a Jesus nossa vida é transformada. Sempre
que o casal, os filhos, e cada familiar se dispõe a obedecer a Palavra de Deus, a alegria começa a jorrar de novo dentro do
lar.
6. Precisamos aprender a ser guiados pela fé e não pelos nossos sentimentos
Aqueles serventes não questionaram, não relutaram e nem duvidaram da ordem de Jesus. Eles obedeceram prontamente.
Eles creram e agiram. Eles encheram de água os potes. Eles levaram a água ao encarregado da festa. Mas quando este
enfiou a cuia dentro da água, um milagre havia acontecido: a água havia se tornado vinho. O milagre da transformação
acontece quando nos dispomos a crer e a confiar. Quando fazemos o que Jesus ordena, mesmo que a nossa razão não
consiga explicar, experimentamos as maravilhas divinas. Feliz é a família que vive pela fé e que decide obedecer a Palavra
de Deus.
7. Quando Jesus intervém na família, o melhor sempre vem depois.
O vinho que Jesus ofereceu era de melhor qualidade. A vida com Jesus não tem decepções. Com Jesus, o casamento e a
família são cada vez melhores. Os melhores dias estão pela frente. Quando Jesus reina na família a vida conjugal se torna
mais consistente, mais profunda, o perdão entra na casa e o diálogo retorna. Quando Jesus intervém, mesmo tendo tudo
aparentemente acabado, o amor é restaurado, a alegria volta a pulsar e a família experimenta os milagres do céu.
8. Quando Jesus intervém na família as pessoas glorificam a Deus e creem nele.
Não há milagre maior do que uma família transformada. Não há nada que promova tanto a glória de Deus do que ver um
casamento sendo restaurado e uma família experimentando a alegria verdadeira depois de um tempo de tristeza e dor. Os
discípulos de Jesus passaram a crer nele depois desse milagre e muitos glorificaram a Deus.
CONCLUSÃO
Jesus é o mesmo. Ele nunca mudou. Ele ainda continua fazendo maravilhas na vida das famílias. Ele pode restaurar também
a alegria lá na sua casa. Ele pode mudar a sua sorte. Ele pode curar as suas feridas, restaurar a sua alma e refazer o seu
casamento. Ele pode derramar amor em seu coração. Ele pode lhe dar capacidade de perdoar. Ele pode fazer renascer a
esperança de uma nova vida, de um casamento restaurado, de uma família cheia de amor, harmonia e felicidade!
DESAFIO
Aquela família precisava de vinho, e a sua família, do que está precisando? Então, se você reconhece o problema, por que
não recorre à pessoa certa? Por que não clama pela ajuda de Jesus quando o assunto é a sua família? Há alguma coisa que
ele já lhe pediu para fazer anteriormente, que ajudaria a resolver o problema, mas que você ainda não obedeceu? Lembrese: precisamos obedecer e fazer o que Jesus manda!
AVISOS
•

A série de pregações sobre família continua no próximo domingo com a ministração de uma palavra poderosa e muita
intercessão por quem você ama. Convide toda a célula e seus familiares.

•

As aulas da nova turma do curso Descubra (que inclui o retiro de encontro com Deus e o batismo) começará no dia 30
de outubro.

Este estudo foi baseado na pregação do Rev. Hernandes Dias Lopes com o mesmo título. www.hernandesdiaslopes.com.br
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