
Quando o Senhor Jesus revelou a Seus discípulos que as chaves 
do Reino estariam em suas mãos, Ele deixou bem claro que o 
propósito principal disso seria para que invocassem a vontade de 
Deus sobre os homens.  
 
Então, temos que Ligar e desligar para desfazer as obras de 
satanás e estabelecer a vontade de Deus, que opera por meio de 
milagres entre os homens, a fim de que todos sejam salvos, libertos 
e curados. 
 
Ou seja, se temos as chaves do Reino nas mãos, é para obtermos 
muitas conquistas para a glória do nome de Deus! 
 
Quando jejuamos e oramos por um período prolongado temos que 
ter o firme propósito de conquistar, em nome de Jesus:  
 
1 - Tudo o que um dia satanás nos roubou  
2 - e tudo o que Deus tem preparado para nossa vida desde o dia 
em que fomos gerados. 
 
Quando percorremos a Bíblia, encontramos o exemplo de homens e 
mulheres que conquistaram pelo poder de Deus e portanto, são 
dignos de serem copiados em sua fé, sua postura, seu caráter e em 
sua determinação. 
 
Hoje vamos aprender lições preciosas com o nosso Deus de 
milagres, lições que nos ajudarão nesses 21 dias de jejum e clamor  
pela nossa Tríplice Colheita. 
 
 

Invocando o Deus de Milagres 
 
 
01. O MAR VERMELHO SE ABRE (Êxodo 14.1-31) - O milagre 
que liberta da escravidão do pecado 
 
v.10-13 - Os egípcios, com todos os cavalos e carros de 
Faraó, e os seus cavaleiros e o seu exército, os perseguiram e 
os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, 
diante de Baal-Zefom. 10 Quando Faraó se aproximava, os 
filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios 
marchavam atrás deles; pelo que tiveram muito medo os 
filhos de Israel e clamaram ao Senhor: 11 e disseram a 
Moisés: Foi porque não havia sepulcros no Egito que de lá 
nos tiraste para morrermos neste deserto? Por que nos 
fizeste isto, tirando-nos do Egito? 12 Não é isto o que te 
dissemos no Egito: Deixa-nos, que sirvamos aos egípcios? 
Pois melhor nos fora servir aos egípcios, do que morrermos 



no deserto. 13 Moisés, porém, disse ao povo: Não temais; 
estai quietos, e vede o livramento do Senhor, que ele hoje vos 
fará; porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais 
tornareis a ver; 
 
Depois de haver cedido, Faraó se arrepende e saiu em perseguição 
ao povo de Deus para escraviza-lo novamente. Qualquer 
semelhança com o modus operandi do diabo, não é mera 
coincidência. 
 
Muitas vezes precisaremos da intervenção de Deus para sermos 
libertos de pecados que nos escravizam. Já tomamos a consciência 
da necessidade de libertação, já tentamos largar o pecado mas não 
temos força, é preciso então jejuar e clamar com todo o nosso 
coração, e Deus fará o milagre. 
 
Em Apocalipse, Deus diz que no céu não haverá mar. O mar é 
sinônimo de tribulação, de tempestade, de revolta, de perigo de 
morte.  
 
Quando o Senhor abre o mar e nos liberta da escravidão do 
pecado, passamos a pés enxutos, atravessamos rumo ao nosso 
propósito: conquistar Canaã. 
 
Em Canaã tudo flui naturalmente porque estamos dentro da 
vontade de Deus. Fluem os dons, o ministério, os talentos, a nossa 
adoração. Tudo que fazemos prospera, temos êxito, plantamos e 
colhemos frutos. 
 
02. CAEM AS MURALHAS DE JERICÓ (Josué 6.1-27) – O milagre 
que nos leva a grandes conquistas 
 
v. 12-16 - Josué levantou-se de madrugada, e os sacerdotes 
tomaram a arca do Senhor. 13 Os sete sacerdotes que 
levavam as sete trombetas de chifres de carneiros adiante da 
arca do Senhor iam andando, tocando as trombetas; os 
homens armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia 
atrás da arca do Senhor, os sacerdotes sempre tocando as 
trombetas. 14 E rodearam a cidade uma vez no segundo dia, e 
voltaram ao arraial. Assim fizeram por seis dias. 15 No sétimo 
dia levantaram-se bem de madrugada, e da mesma maneira 
rodearam a cidade sete vezes; somente naquele dia 
rodearam-na sete vezes. 16 E quando os sacerdotes pela 
sétima vez tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: 
Gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. 
 
Quando Deus quer nos levar a conquistar algo em seu nome, a 
estratégia sempre será o ataque. 



.Os sacerdotes com a Arca = Os pastores na frente em santidade 
e oração, como exemplo, como referencia. 
.Os sacerdotes com as trombetas = Os ministros de louvor 
totalmente envolvidos, invocando a presença de Deus em 
adoração sincera. 
.Os soldados armados escoltando os sacerdotes = Os líderes em 
santidade, em oração, colocando a Palavra em prática. 
 
O resultado não pode ser outro: Toda a igreja entra na batalha, 
destrói as obras do inferno e toma os despojos. A conquista é de 
todos.  
 
03. ELIAS RESSUSCITA O FILHO DA VIÚVA (1 Reis 17.1-24) – O 
milagre que trás vida e prosperidade. 
 
v. 15-23 - Ela foi e fez conforme a palavra de Elias; e assim 
comeram, ele, e ela e a sua casa, durante muitos dias.16 Da 
vasilha a farinha não se acabou, e da botija o azeite não 
faltou, conforme a palavra do Senhor, que ele falara por 
intermédio de Elias.17 Depois destas coisas aconteceu 
adoecer o filho desta mulher, dona da casa; e a sua doença se 
agravou tanto, que nele não ficou mais fôlego.18 Então disse 
ela a Elias: Que tenho eu contigo, ó homem de Deus? Vieste 
tu a mim para trazeres à memória a minha iniqüidade, e 
matares meu filho? 19 Respondeu-lhe ele: Dá-me o teu filho. E 
ele o tomou do seu regaço, e o levou para cima, ao quarto 
onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama. 20 E, 
clamando ao Senhor, disse: Ó Senhor meu Deus, até sobre 
esta viúva, que me hospeda, trouxeste o mal, matando-lhe o 
filho? 21 Então se estendeu sobre o menino três vezes, e 
clamou ao Senhor, dizendo: Ó Senhor meu Deus, faze que a 
vida deste menino torne a entrar nele. 22 O Senhor ouviu a 
voz de Elias, e a vida do menino tornou a entrar nele, e ele 
reviveu. 23 E Elias tomou o menino, trouxe-o do quarto à 
casa, e o entregou a sua mãe; e disse Elias: Vês aí, teu filho 
vive: 
 
Há milagres que acontecem para renovar a nossa vida, nos 
enchendo de alegria e esperança e para desatar a prosperidade 
financeira em nossa casa. 
 
Nunca mais essa família passou fome. 
 
04 – ELIAS FAZ CAIR FOGO DO CÉU (1 Reis 18.1-46) O milagre 
que converte as pessoas a Cristo e ao Deus verdadeiro. 
 
v. 19-21 - Agora pois manda reunir-se a mim todo o Israel no 
monte Carmelo, como também os quatrocentos e cinquenta 



profetas de Baal, e os quatrocentos profetas de Asera, que 
comem da mesa de Jezabel. 20 Então Acabe convocou todos 
os filhos de Israel, e reuniu os profetas no monte Carmelo. 21 
E Elias se chegou a todo o povo, e disse: Até quando 
coxeareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, 
segui-o; mas se Baal, segui-o. O povo, porém, não lhe 
respondeu nada. 
 
v. 30-39 - Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. 
E todo o povo se chegou a ele. E Elias reparou o altar do 
Senhor, que havia sido derrubado. 31 Tomou doze pedras, 
conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual 
viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome; 32 
e com as pedras edificou o altar em nome do Senhor; depois 
fez em redor do altar um rego, em que podiam caber duas 
medidas de semente. 33 Então armou a lenha, e dividiu o 
novilho em pedaços, e o pôs sobre a lenha, e disse: Enchei de 
água quatro cântaros, e derramai-a sobre o holocausto e 
sobre a lenha. 34 Disse ainda: fazei-o segunda vez; e o 
fizeram segunda vez. De novo disse: Fazei-o terceira vez; e o 
fizeram terceira vez. 35 De maneira que a água corria ao redor 
do altar; e ele encheu de água também o rego. 36 Sucedeu 
pois que, sendo já hora de se oferecer o sacrifício da tarde, o 
profeta Elias se chegou, e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, 
de Isaque, e de Israel, seja manifestado hoje que tu és Deus 
em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua 
palavra tenho feito todas estas coisas. 37 Responde-me, ó 
Senhor, responde-me para que este povo conheça que tu, ó 
Senhor, és Deus, e que tu fizeste voltar o seu coração. 38 
Então caiu fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, a lenha, 
as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. 
39 Quando o povo viu isto, prostraram-se todos com o rosto 
em terra e disseram: O senhor é Deus! O Senhor é Deus! 
 
Há milagres que acontecem para darmos testemunho aos outros de 
que Deus é poderoso e verdadeiro. Temos que agir como Elias: 
 

1. Reparou o altar = Santidade. 
2. Colocou a Palavra em ação = Usou doze pedras como Deus o 

ordenara. 
3. Depositou no altar o sacrifício = Oferta, o coração, a própria 

vida. 
4. Agiu com fé sobrenatural = Fez o rego profundo, jogou muita 

água. 
5. Invocou o fogo de Deus = O milagre que precisamos.  

 
Conclusão: 
 



Estamos invocando o Deus de milagres nesse lugar. Junte-se a 
nós! 
 
Decida mudar sua vida e passe a buscar a Deus e ao nosso Cristo 
Senhor, passe a servi-lo e a ama-lo. 
 
Veja o milagre acontecer em sua vida! 


