
 
 
 
 
 

JESUS FAZ DIFERENÇA NA FAMÍLIA 

Por: Pr. Hernandes Dias Lopes 

 

O casamento é o palco onde se desenrola os grandes 
dramas da vida. O casamento é o sonho de uns e o 
pesadelo de outros. É lugar de vida para uns e também 
ante-sala da morte para outros. 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. Ele participa conosco dos nossos momentos de alegria 
Ele celebra conosco as nossas vitórias. Esse texto tem algumas 
lições que podem revolucionar sua vida e salvar o seu casamento:  

Jesus é a pessoa mais importante a ser convidada para o 
casamento 
Jesus estava presente naquele casamento de Caná da Galiléia. 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.  
 
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. Só Jesus pode satisfazer a sua 
alma e dar sentido pleno à sua vida e à sua família.  

Mesmo quando Jesus está presente, os problemas 
acontecem 
Jesus estava presente, mas o vinho acabou na hora da festa. O 
vinho é símbolo da alegria. Muitos casamentos estão caminhando 
pela vida sem o vinho da alegria. Há aqueles que perdem a alegria 
mesmo na festa nupcial. Há casamentos que estão vivendo o 
drama do desencanto, da decepção e da amargura. Há muitos 
casais feridos, machucados e desiludidos.  
 
Há famílias que mesmo pertencendo ao Senhor, curtem a dor da 



separação, vivem o estigma da 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.  

Precisamos discernir com rapidez quando a alegria está 
acabando 
Maria, usando sua acuidade espiritual e sua profunda percepção 
feminina, 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 naufragam porque os cônjuges não discernem 
as crises no seu nascedouro. Não agem preventivamente. Deixam 
o tempo passar e quando vão buscar ajuda já é tarde demais.  

Precisamos recorrer à pessoa certa na hora da crise 
Maria buscou a Jesus. Ela levou o problema à pessoa certa. O 
segredo da felicidade conjugal não é a ausência de problemas, 
mas ter sabedoria e pressa para levar os problemas a Jesus. 
Muitos casais ao entrarem em crise, buscam solução onde não há 
solução. Cavam cisternas rotas onde não há água. Buscam ajuda 
em caminhos que só os fazem desviar 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. 
Do céu promana a nossa ajuda.  

Precisamos obedecer e fazer o que Jesus manda 
Jesus mandou os serventes encher de água as talhas. 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 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 se dispõe a obedecer a Palavra 
de Deus, o vinho da alegria começa a jorrar de novo dentro do lar.  

Precisamos ser guiados pela fé e não pelos nossos 



sentimentos 
Aqueles serventes não questionaram, não relutaram nem 
duvidaram da ordem de Jesus. Eles obedeceram prontamente. 
Eles creram e agiram. Eles encheram de água as talhas. Eles 
levaram a água ao mestre sala. Mas quando este enfiou a cuia 
dentro da água, um milagre aconteceu: a água se transformou em 
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. Bem-aventurada é a 
família que obedece a Palavra de Deus.  

Quando Jesus intervém na família, o melhor sempre vem 
depois 
O vinho que Jesus ofereceu era de melhor qualidade. O costume 
era sempre oferecer primeiro o melhor vinho, depois servia-se o 
inferior. Mas com Jesus o melhor vem sempre depois. A vida com 
Jesus não tem decepções. O casamento não precisa ser uma 
descida ladeira abaixo. Com Jesus, o casamento é uma aventura 
cada vez melhor. Os melhores dias não foram os da lua de mel. Os 
melhores dias estão pela frente.  
 
Quando Jesus reina na família a vida conjugal se torna mais 
consistente, mais profunda, balsamizada por um amor mais 
maduro e sublime. Muitos casais, infelizmente, estão juntos por 
causa dos filhos; moram na mesma casa, dormem na mesma 
cama, mas o coração já está vazio de amor. Os sonhos de uma 
vida feliz já morreram. Mas, quando Jesus intervém, o amor é 
restaurado, a alegria volta a pulsar e a família experimenta os 
milagres do céu.  

Quando Jesus intervém na família, as pessoas glorificam a 
Deus e passam a crer 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. 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 transformar o seu deserto árido em manancial. 
Ele pode fazer florescer no seu coração a esperança de uma nova 
vida, de um casamento restaurado, de uma família cheia de verdor 
e felicidade!  

Fonte: http://www.clickfamilia.org.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=1169&sid=8  
 


