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COMUNHÃO – QUEBRA-GELO (15 minutos): 1) o que você acha que pode fazer para tornar a sua família feliz? 2) 

Quando você pensa em família feliz, o que vem à sua mente? 

 

ADORAÇÃO (10 minutos): o nosso Deus é digno de todo louvor e de toda adoração (pode-se cantar um cântico ou 

colocar um CD; pode mesclar este momento com oração também). 

 

DISCIPULADO (30 minutos): Texto Bíblico – João 2.1-11 

 

É verdade que não há família perfeita, mas mesmo em meio a todas as imperfeições, problemas, lutas e desafios, acredito 

que Deus tem um caminho que, se trilhado corretamente, pode fazer da sua família uma família feliz. Há famílias que 

estão vivendo tempos de uma tristeza profunda, sentadas sobre as cinzas dos seus sonhos, curtindo uma amargura que 

parece não ter fim. Há famílias que não conseguem mais desfrutar de um tempo de alegria, de paz, de comunhão, de 

contentamento. Há famílias que não conseguem mais sorrir, cujas histórias de vida são marcadas por lágrimas que nunca 

têm um ponto final. Será que essa não é a sua história de vida e de sua família? Será que essa não é a realidade que está 

assolando o seu lar? Vamos mergulhar no texto que lemos e extrair dele algumas lições que fazem parte do caminho de 

Deus para tornar a nossa família completamente feliz. 

 

1. Para construir uma família feliz não deixe faltar o PRINCIPAL (v. 2) – Seu 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. Somente 

Jesus é capaz de trazer plena satisfação à sua alma e dar sentido à sua vida e à vida de sua família. Se você deseja ter 

uma família feliz não esqueça o principal: JESUS! 

 

2. Para construir uma família feliz seja rápido em DISCERNIR quando a ALEGRIA estiver acabando (v. 3) – Maria 

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. Nós também precisamos estar com as nossas antenas 

ligadas. Precisamos ter olhos abertos para ver o que acontece na família. Precisamos aprender a discernir quando a 

alegria da nossa família está acabando. 

 

3. Para construir uma família feliz recorra à PESSOA CERTA na hora da CRISE (v. 3) – Maria buscou a Jesus. Ela levou o 

problema à pessoa certa. O segredo da felicidade em casa, na família, não é a ausência de problemas, mas ter sabedoria 

e pressa para levar os problemas a Jesus. 

 

4. Para construir uma família feliz OBEDEÇA e faça o que Jesus MANDAR (v. 7) – Sempre que obedecemos a Jesus nossa 

vida é transformada. Sempre que a família se dispõe a obedecer a Palavra de Deus, o vinho da alegria começa a jorrar de 

novo dentro do lar. 

 

5. Para construir uma família feliz acredite que os MELHORES DIAS ainda VIRÃO (v. 10) – Com Jesus o melhor vem 

sempre depois. A vida com Jesus não tem decepções. Quando Jesus intervém, o amor é restaurado, a alegria volta a 

pulsar e a família experimenta os milagres do céu. 

 

MISSÕES (5 minutos): pense em alguém que precisa encontrar o caminho de Deus para fazer sua família feliz. Fale de 

Jesus para ela e seja um canal usado por Deus para essa restauração. 

 

SERVIÇO (5 minutos): comece hoje mesmo a orar por essa pessoa e a investir tempo para estar com ela, servindo-a nas 

suas necessidades. Ofereça-se para orar e ler a Bíblia com ela. 

 

RECADO PARA O(S) LÍDER(ES) DA CÉLULA: Por favor, incentivem suas células a participarem dos seguintes eventos da 

sua igreja: 1) Todas as Terças – Jornada Vida no Altar (07:00) | 2) Mês de Junho – Mês da família em todas as celebrações 

– quinta e domingo | Prepare sua célula para multiplicação. 


