
Hoje completamos 21 dias de jejum e oração, em busca da fé que 
move montanhas. A fé que move a mão poderosa de Deus e faz 
com que as Suas preciosas promessas sejam cumpridas sobre o 
Seu povo. 
 
Na última semana estivemos em contato com diversos milagres 
operados pelo Senhor Jesus: 
 
Lc 17.11-18 – Jesus cura dez leprosos 
Somente um volta até o Senhor, dando glória ao nome de Deus. 
 
Lc 19.1-10 – Zaqueu, o chefe dos cobradores de impostos se 
converte. 
Jesus pousa na casa do homem mais odiado da cidade e o 
improvável acontece. O que estava perdido foi achado. O que 
estava doente foi curado. 
 
Jo 2.1-12 – Jesus transforma água em vinho 
Exatamente numa festa de casamento Jesus inicia seu ministério 
de milagres. Isso nos diz o quanto Deus ama e zela pela família. 
 
Jo 4.1-42 – A mulher samaritana se converte 
Aqui, Jesus quebra um paradigma, Ele conversa com uma mulher 
do povo samaritano, inimigos declarados dos judeus. A mulher não 
só tem o seu coração transformado, mas torna-se a primeira a 
anunciar a boas novas às pessoas de sua cidade e muitos se 
convertem ao Reino de Deus. 
 
Jo 4.43-54 – Jesus cura o filho de um oficial do rei 
Um pai desesperado implora a Jesus que cure seu filho e o Senhor 
com uma só ordem repreende a enfermidade, o rapaz é 
imediatamente curado à distância e toda a sua família se converte. 
 
Jo 5.1-15 – Jesus cura um paralítico em Betesda 
Jesus chega a um lugar onde havia centenas de pessoas enfermas 
a espera de um mover sobrenatural das águas, mas, ninguém 
percebeu que o Senhor dos milagres estava ali, somente o 
paralítico que fora curado. 
 
“Queres ficar são?” – A pergunta que parece ter resposta óbvia, 
mas que precisa ser respondida em alto e bom som, por todos que 
esperam pelo milagre.  
 
Jo 9.1-41 – Jesus cura um cego de nascença 
Com saliva e terra, Jesus faz um lodo e aplica nos olhos do cego e 
manda que se lave no tanque de Siloé. O homem é curado e 
mesmo sob ameaça, permanece testificando com ousadia e 
segurança que fora Jesus quem o curara e que Ele era um homem 



de Deus. 
 
Jo 11.1-45 – Jesus ressuscita Lázaro 
Lázaro é ressuscitado em Betânia, mesmo estando morto há quatro 
dias. Jesus deixa claro aqui que, aqueles a quem Ele ama, jamais 
ficarão desamparados, ainda que a situação já pareça 
completamente perdida.  
 
Jo 21.1-11 – A outra pesca milagrosa 
Os discípulos estavam tristes e dispersos após a morte de Jesus e 
quem era pescador volta a pescar. Jesus os encontra na praia e os 
orienta aonde lançarem as redes e acontece novamente uma pesca 
milagrosa. Aqui, o coração de Pedro e dos demais discípulos é 
novamente conduzido ao Reino de Deus. 
 
Pedro que negara a Jesus três vezes, por três vezes é perdoado e 
incentivado: “Pedro tu me amas?...Então apascenta as minhas 
ovelhas!” – O vestibular de Jesus.  
 
Lc 22.47-53 – Jesus cura a orelha do servo do sumo sacerdote 
Ao prenderem Jesus, um dos soldados tem uma orelha decepada 
por Pedro, mas Jesus a coloca no lugar e ele é curado. 
 
Mas, é no capítulo 20 de João que acontece: 
 

O Maior dos Milagres 
 

Jo 20.1-18 – A ressurreição de Jesus 
 

No primeiro dia da semana Maria Madalena foi ao sepulcro 
de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra fora 

removida do sepulcro. 
2 Correu, pois, e foi ter com Simão Pedro, e o outro 

discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: Tiraram do 
sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. 
3 Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao 

sepulcro. 
4 Corriam os dois juntos, mas o outro discípulo correu mais 

ligeiro do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro; 
5 e, abaixando-se viu os panos de linho ali deixados, todavia 

não entrou. 
6 Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no 

sepulcro e viu os panos de linho ali deixados, 
7 e que o lenço, que estivera sobre a cabeça de Jesus, não 

estava com os panos, mas enrolado num lugar à parte. 
8 Então entrou também o outro discípulo, que chegara 

primeiro ao sepulcro, e viu e creu. 



9 Porque ainda não entendiam a escritura, que era 
necessário que ele ressurgisse dentre os mortos. 

10 Tornaram, pois, os discípulos para casa. 
11 Maria, porém, estava em pé, diante do sepulcro, a chorar. 

Enquanto chorava, abaixou-se a olhar para dentro do 
sepulcro, 

12 e viu dois anjos vestidos de branco sentados onde jazera 
o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. 

13 E perguntaram-lhe eles: Mulher, por que choras? 
Respondeu-lhes: Porque tiraram o meu Senhor, e não sei 

onde o puseram. 
14 Ao dizer isso, voltou-se para trás, e viu a Jesus ali em pé, 

mas não sabia que era Jesus. 
15 Perguntou-lhe Jesus: Mulher, por que choras? A quem 

procuras? Ela, julgando que fosse o jardineiro, respondeu-
lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o 

levarei. 
16 Disse-lhe Jesus: Maria! Ela, virando-se, disse-lhe em 

hebraico: Raboni! - que quer dizer, Mestre. 
17 Disse-lhe Jesus: Deixa de me tocar, porque ainda não 

subi ao Pai; mas vai a meus irmãos e dize-lhes que eu subo 
para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. 

18 E foi Maria Madalena anunciar aos discípulos: Vi o 
Senhor! E que ele lhe dissera estas coisas. 

 
É interessante notarmos que, embora muitos milagres tenham sido 
deixados por Jesus, nada disso tinha mais sentido sem a presença 
dEle entre os seus seguidores. 
 
O que fora paralítico dizia: “De que adianta poder andar por todos 
os lugares da Terra se não posso encontra-lo mais em nenhum 
deles?” 
 
O que fora cego dizia: “Que adianta poder enxergar todas as coisas 
belas da natureza se não se posso mais ver o Seu rosto?” 
 
O que fora surdo dizia: “Que adianta poder ouvir todos os sons do 
mundo, se a Sua voz nunca mais soará nos meus ouvidos, 
chamando-me pelo meu nome?” 
 
O que fora mudo dizia: “De que me vale poder falar fluentemente a 
todas as pessoas, se a única pessoa que compreendia o meu 
coração não está mais aqui para ouvir?” 
 
O que fora ressuscitado dizia: “Que importaria ter sido trazido de 
volta da morte, se a verdadeira alegria da vida foi tirada do meio 
dos homens?” 
 



A Bíblia nos conta que Maria Madalena, Pedro, João e os demais 
discípulos de Jesus, estavam todos tristes, arrasados porque 
tinham perdido a pessoa mais importante de suas vidas. Para eles 
Jesus estava morto. 
 
Assim também se dá a todos aqueles que um dia abriram seus 
corações para Cristo, mas por causa do pecado, O mataram 
novamente em suas vidas.   Essas pessoas andam tristes, 
arrasadas, sem esperança. Nada lhes dá a verdadeira alegria. 
 
Muitas foram até abençoadas com algum milagre. Foram curadas, 
ou prosperaram, ou foram libertas de demônios, de vícios, ou 
tiveram a família e o casamento restaurados, mas, sem Jesus nada 
disso tem mais sentido, por isso essa tristeza que nunca acaba. 
 
Mas a Bíblia nos diz que, assim que Maria Madalena descobriu que 
Jesus não estava morto, que Ele estava vivo, saiu correndo para 
anunciar as boas novas aos discípulos. Então, voltou a alegria, 
voltou a esperança, voltaram os sonhos. Voltou o riso, os milagres 
agora voltaram a fazer sentido. A Palavra voltou a falar 
profundamente em seus corações. 
 
Eles descobriram que o maior milagre na vida de uma pessoa é a 
presença viva do Senhor Jesus em nosso coração. 
 
Conclusão: 
 
Estamos em uma campanha de jejum e oração pelo agir de Deus a 
nosso favor. Todos precisamos e temos clamado por milagres e eu 
tenho convicção de que eles já foram liberados sobre nós. 
 
Porém, mais importante que a cura, a prosperidade, a libertação, a 
restauração do que está quebrado, é a presença viva do Jesus 
ressurreto em cada coração. Esse é o maior dos milagres.  
 
Deixe que esse milagre aconteça e permaneça vivo em sua vida!  


