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Quebra-gelo (5 min)
Peça que um voluntário compartilhe como Jesus transformou sua vida.

Tempo de Orar (5 min)
Orar pelo encontro, pelas pessoas presentes e pelo compartilhamento da 
Palavra.

Tempo de Cantar
Utilize o hino de sua preferência.

Leitura Bíblica
Gálatas 1:11-26

Tempo de Compartilhar a Palavra 
 O primeiro milagre de Jesus registrado na Bíblia foi transformar água 
em vinho (Jo 2:1-11). Não sei se você já chegou a tomar ou mesmo ver vinho de 
perto, mas há uma diferença gigante entre esses dois líquidos. Não apenas na 
cor (no caso do vinho tinto), mas no sabor, na textura, no aroma, na estrutura 
molecular. São realmente duas substâncias completamente diferentes.
 Cristo transformou a vida de Paulo “da água para o vinho”. O apóstolo 
mudou de tal forma que a princípio é até difícil de acreditar que uma pessoa 
possa ser transformada assim. Mas, sim, é possível. E o mesmo aconteceu 
comigo e com você, se você já depositou sua fé em Jesus.
 Costumamos supervalorizar histórias de conversões como a de 
Paulo, que envolvem grandes “plot twists” - para usar a linguagem literária -, 
transformação bruscas e profundas. Mas a verdade é que toda história de
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conversão, mesmo a de pessoas que nunca provaram nada do mundo ou 
fizeram coisas “horríveis”, é linda, porque todos nós estávamos mortos nos 
nossos delitos e pecados (Ef 2.1), mas Cristo nos justificou (Rm 3.24), dando-
nos vida. Por causa dessa justificação, hoje temos paz com Deus e fazemos 
parte de sua família.
 Se você já foi transformado, siga o exemplo do apóstolo e compartilhe 
sua fé, compartilhe o testemunho de como Deus o transformou. Se você ainda 
não foi, hoje é o dia. Jesus pode mudar você “da água para o vinho.”

Reflexão
1. O que leva uma pessoa a ser totalmente transformada?
2. O que diferencia uma pessoa transformada de uma que não o é?
3. Como você pode levar outras pessoas a serem transformadas por Jesus?

Orando uns pelos outros (10 min)
Em trios, compartilhar as necessidades de oração e interceder para que Deus os 
ajude a ser instrumentos de transformação.

Tempo de Multiplicar (5 min) 
Orar pelas pessoas do seu Cartão Alvo de Oração.

Tempo da Igreja (5 min)
Acompanhe na próxima página nossa agenda. Você também encontra em nossas 
redes sociais e nosso site.
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