
Quando os recursos acabam 
João 2.1-11

Quando os recursos acabam 
João 2.1-11 
1 No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galiléia. A mãe de Jesus estava ali; 2 Jesus e 
seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. 3 Tendo acabado o vinho, a mãe 
de Jesus lhe disse: “Eles não têm mais vinho”. 4 Respondeu Jesus: “Que temos nós em comum, 
mulher? A minha hora ainda não chegou”. 5 Sua mãe disse aos serviçais: “Façam tudo o que ele 
lhes mandar”. 6 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. 7 Disse Jesus aos serviçais: 
“Encham os potes com água”. E os encheram até a borda. 8 Então lhes disse: “Agora, levem um 
pouco ao encarregado da festa”. Eles assim fizeram, 9 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 10 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”. 11 Este sinal miraculoso, em Caná da Galiléia, foi o primeiro que Jesus 
realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. 

Observações iniciais 
O primeiro milagre de Jesus aconteceu numa festa de casamento. 

Há uma razão de ser: o Senhor quer destacar o valor de sua presença para a saúde da vida. 

Aqui há quatro verdades que jamais poderão ser esquecidas 

1. Recursos não bancam alegria na vida - vs. 1-3 
O planejamento não foi suficiente (vs. 3). 

Eles não possuíam recursos para comprar mais vinho (vs. 3). 

• Estavam com problemas: Os convidados poderiam levá-los ao tribunal. 

• Estavam tristes: Sem vinho, acabava também a alegria da festa. Vinho simboliza a 
alegria: o vinho alegra o coração (Sl 104.15). 

2. Religião não resolve os nossos problemas - vs. 6-7 

As seis talhas eram usadas nos ritual de purificação dos judeus, sempre antes das 
refeições. Serviam para lavar mãos e pés. 

O que as talhas revelam sobre o casal? Por que Jesus as utilizou na realização do milagre? 

• Os noivos e seus familiares eram religiosos. 
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• A religião não foi suficiente para aquela situação. 

Jesus lançou mão das talhas para dizer que a religião em si mesma não tem nem produz 
vid. Ela é vazia. O número seis simbolizava imperfeição. 

3. Renovação é obra da graça de Deus através de Jesus 
Os noivos precisavam de renovação. A renovação veio através de Jesus. 

Como Jesus agiu? O que se requer de nós para que haja renovação graciosa? 

3.1 - Jesus agiu ao seu tempo e ao seu modo 

• Não adiantou o apavoramento de Maria (vs. 3-4). 
3 Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: “Eles não têm mais vinho”. 4 Respondeu 
Jesus: “Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou”. 

• Jesus usou um método, no mínimo, curioso: as talhas (vs. 6-8). 
6 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. 7 Disse Jesus aos 
serviçais: “Encham os potes com água”. E os encheram até a borda. 8 Então lhes disse: 
“Agora, levem um pouco ao encarregado da festa”. Eles assim fizeram, 

3.2 - Jesus comunicou o seu plano de ação (vs. 5-8) 

• Os serviçais precisavam estar atentos (vs. 5) 

• Jesus orientou-os sobre o que precisariam fazer com as talhas (vs. 7-8). 

• Jesus usou uma maneira difícil e trabalhosa (carregar as talhas). 

3.3 - Jesus exigiu obediência (vs. 7, 8) 

• Apesar do esforço, era necessário que eles obedecessem a Jesus. 

• Apesar da vergonha, eles foram obedientes a Jesus. 

3.4 - Jesus requereu fé (vs. 9) 

• Enquanto faziam tudo, os serventes tiveram que ter fé no que Jesus lhes 
pedia para fazer. Agiram no escuro, mas direcionados pela fé. 
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4. Resultados do milagre de Jesus 

 4.1 - Intimidade para desfrutar (vs. 9) 

  9 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. 

 4.2 - Esperança para viver (vs. 9-10) 

  Então chamou o noivo 10 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”. 

 4.3 - Fé para prosseguir (vs. 11) 

  11 Este sinal miraculoso, em Caná da Galiléia, foi o primeiro que Jesus realizou. 

 4.4 - Amor para repartir (vs. 11) 

 11 Este sinal miraculoso, em Caná da Galiléia, foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a 
sua glória, e os seus discípulos creram nele. 

Os discípulos viram seu milagre e creram nele. 

Sua gloria foi manifesta através daquele milagre. 

Nossas vidas deverão refletir a glória de Jesus. 

Considerações finais 

• Recursos não bancam alegria na vida 

• Religião não resolve os nossos problemas 

• Renovação é obra da graça de Deus através de Jesus 

• Resultados graciosas acompanham o crente em Jesus Cristo 

Intimidade para desfrutar 

Esperança para viver 

Fé para prosseguir 

Amor para repartir 

   3
Pr. Leandro B. Peixoto - 31-08-16  

Segunda Igreja Batista em Goiânia 
sibgoiania.org

http://sibgoiania.org

