Procurando Jesus na Terra Santa
LIÇÃO 5

O PRIMEIRO MILAGRE

COMEÇANDO EM COMUNIDADE
1. Apresente-se e compartilhe com o grupo alguma coisa que tenha
dado certo na ultima semana e que te tenha feito sorrir, ou até
mesmo tenha te surpreendido.
2. Qual seria a melhor maneira de alguém demonstrar que se
importa com você?
EXPLORANDO EM COMUNIDADE
Theodore Ferris conta a historia de um grupo de viajantes na África.
Eles chegaram a uma colônia de leprosos. E o retrato não era um
dos mais bonitos de se ver. O sofrimento visto ali era desumano, a
doença era violenta e perigosa, frequentemente contagiando aqueles
que tentavam promover algum cuidado. Os viajantes notaram uma
freira no chão sujo, tentando proporcionar um pouco de limpeza aos
que ali estavam. Ela estava tratando as feridas horríveis/repugnantes
de um dos leprosos, e um dos que estavam no grupo, ao olhar aquela
cena, fez um comentário muito inapropriado. Ele disse: “Eu não
faria isso nem por $10.000 Dólares. A freira voltou o seu olhar, e
levantando a cabeça e disse: “Eu também não.”
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3. De que forma a resposta da freira mexe com você? E de que
maneira você entende o que ela disse?
4. Quais são algumas dificuldades ou pedras de tropeço que
dificultam o cultivo de uma comunidade ativa em cuidar de seus
membros?
ESTUDANDO EM COMUNIDADE assista o vídeo “O Primeiro Milagre”
5. No evangelho de João, a vila de Caná é mencionada 3 vezes:
a) _________________________________________________
b) _________________________________________________
c) _________________________________________________
6. Quais são as 3 lições apresentadas no vídeo de hoje em relação ao
primeiro milagre de Jesus?
a)________________ sobre as nossas necessidades individuais.
b) __________________________ nossas experiências diárias.
c) _______________________________ algo melhor para nós.
REFLETINDO EM COMUNIDADE
7. Oque o primeiro milagre realizado por Jesus diz a você a respeito
dEle?
8. Em sua opinião, qual o aspecto mais importante do episódio de
hoje?
9. De que maneira os seguintes versos contribuem para com a
mensagem de hoje? 1 Pedro 5:7 e Mateus 6:25-34
AGINDO EM COMUNIDADE
10. Que lição você está tirando deste estudo?
11. Como você pode falar e compartilhar essa lição?
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