O Primeiro Milagre (312)
CENA
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IMAGEM
João narrando....
Já vai introduzindo a imagem do lugar
por onde Pedro e André caminham
André e Pedro caminhando

Imagem de Jesus e Maria e outros
convidados chegando a festa de
casamento...Mostrar Pedro e Andre e
outros discipulos...
Os noivos falam com Jesus e Maria
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Um servo se aproxima de outro e
cochicha...
Perto esta Jesus e Maria.
Maria olha para os servos que
comentam
Os empregados saem
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Maria então olha para Jesus e comenta
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Jesus olha para Maria e conversam
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Maria sorri serenamente
Chegam a sala onde estão as talhas de
vinho vazias...e os servos preocupados.
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Entram na sala Maria e Jesus.
Maria diz aos empregados que estão
preocupados
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Os empregados olham atentos para
Jesus
Os empregados se olham sem nada
entender mais fazem o que Jesus ordena.
Mostrar os empregados indo até o poço
com as talhas que são grandes e
enchendo –as com água. No caminho
eles conversam
Chegam cansados com as talhas cheias.
Jesus lhes diz:

04

12

13

DIALOGO
Em Cana da Galiléia , o dia estava lindo. Com
certeza seria uma linda festa de casamento. Todos
foram convidados...
Diálogo:
André – Jesus também vai ao casamento.
Pedro – Ele também foi convidado?
André – Sim. Ele e sua Mãe

Dialogo
Noivo – Obrigado por terem vindo.
Jesus – Minha mãe e eu ficamos felizes com o
convite.
Dialogo entre os empregados
Servo – Senhor, o vinho acabou
servo – Como?

Dialogo:
Maria – Eles não tem mais vinho.
Dialogo:
Jesus – Mulher, isso compete a nós?
Maria – Mas o vinho acabou.
Jesus – Minha hora ainda não chegou.

Dialogo entre os empregados
- O que vamos fazer? Será uma vergonha!!!
- Não temos mais nada guardado!
Dialogo:
Maria – Fazei tudo o que ele vos dizer.
Jesus – Enchei as talhas de água.
Dialogo entre os empregados:
- Por que ele pediu para encher de água as talhas?
- Não sei...mas quem é ele?
- é o filho de Maria de Nazaré e José o Carpinteiro.
- Ah! Mas ainda estou curioso para saber o que ele
vai fazer com tanta água...
Dialogo:
Empregado - Pronto todas estão cheias até a boca
Jesus – Tirai agora e levai ao seu chefe.
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Os empregados surpresos fazem o que
Jesus pediu. Levam ao chefe que ao
provar diz
Os servos admirados sem nada entender
olham para as talhas e percebem que a
água se transformada em vinho.
O chefe vai até o noivo .
O noivos noivos felizes agradecem

Maria sorri para Jesus agradecendo o
que ele fez pelos noivos.
Os discípulos admirados ...comentam
Narração de João
Imagens da Festa de casamento...

Dialogo:
Chefe – Hum, hum!! Que maravilha...(sai)
Empregados: Vinho!! Mas como?!
Dialogo:
Chefe: é costume servir primeiro o vinho bom e
depois quando todos já se serviram e estão satisfeitos,
servir o vinho menos bom . Mas tu guardastes o
melhor até agora.
Noivos: ficamos felizes com a presença de todos!
Dialogo:
- e um ótimo vinho!
Este foi com certeza o primeiro milagre de Jesus que
Jesus realizou nesta cidade.Todos nos cremos nele. E
em seguida descemos com Ele e sua mãe para
Cafarnaum.

