
O Milagre Extraordinário 
 

João 5.1-9 
1 - DEPOIS disto havia uma festa entre os judeus, e Jesus 

subiu a Jerusalém. 2 - Ora, em Jerusalém há, próximo à porta 
das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual 

tem cinco alpendres. 3 - Nestes jazia grande multidão de 
enfermos, cegos, mancos e ressicados, esperando o 

movimento da água. 4 - Porquanto um anjo descia em certo 
tempo ao tanque, e agitava a água; e o primeiro que ali descia, 
depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade 
que tivesse. 5 - E estava ali um homem que, havia trinta e oito 
anos, se achava enfermo. 6 - E Jesus, vendo este deitado, e 

sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: 
Queres ficar são? 7 - O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não 

tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha 
no tanque; mas, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. 8 
- Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma o teu leito, e anda. 9 - Logo 

aquele homem ficou são; e tomou o seu leito, e andava. E 
aquele dia era sábado. 

 
Esta é a história de como doentes com enfermidades de todo 
gênero desperdiçaram a chance de serem curados por Jesus. 
E o que é mais surpreendente nessa passagem bíblica é que ela é 
atual, não perdeu a validade nos nossos dias. 
 
Isso tem ocorrido porque, muitas vezes, a Igreja está distraída, 
esperando a manifestação do anjo que virá mover as águas, e não 
percebe a presença do Senhor diante dela. 
 
Enquanto ficamos com os olhos levantados, esperando o anjo que 
virá agitar as águas, Jesus anda no nosso meio e nem percebemos. 
 
O milagre que Jesus fez a este homem foi extraordinário; não 
vemos paralíticos sendo curados todos os dias! No entanto, a forma 
de receber o milagre é que foi simples.  
 
As outras pessoas estavam esperando o anjo agitar a água, que é 
uma forma extraordinária de receber um milagre; nunca se ouviu 
falar nisto antes e nem depois destes dias; e mesmo nesta época, o 
anjo só vinha de tempos em tempos.  
 
Mas ao prenderem-se à expectativa do extraordinário apenas, 
perderam o mover simples de Deus. 
 
Porque a presença de Jesus foi um “mover simples” de Deus?  
 

Porque não havia nada de espetacular nele como homem. Ele era 
semelhante aos demais. Sua chegada naquele tanque não foi 



estrondosa, nem teve participação dos anjos. Para os 
desapercebidos, talvez fosse nada mais do que outro enfermo.  
 
Mas, o que eles não sabiam era que:  
- Ali estava Aquele que vinha curando os enfermos em todos os 
lugares! 
 
- Nenhum, dos que foram a Ele, deixou de receber o milagre, pois 
Ele curava a todos! 
 
Embora de tempos em tempos Deus nos deixe provar o mover 
extraordinário, Ele não quer que percamos o simples. 
 
O mover simples de Deus é a presença de Jesus conosco 
diariamente. Seja num culto, num momento de oração pessoal, 
andando na rua, podemos desfrutar da presença do Senhor Jesus 
sempre, a qualquer hora. 
 
Mas o extraordinário, o espetacular não está disponível sempre. Há 
cultos, células, momentos de oração... onde o Espírito se manifesta 
de forma tremenda e nada parece ser impossível. Só que nem 
sempre os cultos ou reuniões são assim. 
 
Se dependermos só de como serão os cultos ou as reuniões, 
podemos levar muito tempo até receber algo, ou talvez nem chegar 
a receber. 
 
Aquele homem estava enfermo há 38 anos, porém, não sabemos 
há quanto tempo estava em Betesda, mas sei de uma coisa, se 
Jesus não o tivesse curado, talvez ele nunca chegasse a receber 
seu milagre, pois como ele mesmo disse, enquanto ele descia à 
água, outro passava à frente dele. 
 
É tempo de conhecermos e provarmos a presença do Senhor 
Jesus ao nosso lado. Ele disse: – “Estarei convosco todos os 
dias até a consumação dos séculos”. 
 
Ele falou a João na ilha de Patmos Eu sou aquele que 
anda no meio dos candeeiros (as igrejas); Ele sempre está 
conosco.  
 
Na verdade Ele vive dentro de cada pessoa que já nasceu de 
novo - Ef 3:16-21 - Para que, segundo as riquezas da sua glória, 
vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu 
Espírito no homem interior; 17 - Para que Cristo habite pela fé 
nos vossos corações; a fim de, estando arraigados e fundados 
em amor, 18 - Poderdes perfeitamente compreender, com todos 
os santos, qual seja a largura, e o comprimento, e a altura, e a 



profundidade,19 - E conhecer o amor de Cristo, que excede 
todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a 
plenitude de Deus. 20 - Ora, àquele que é poderoso para fazer 
tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou 
pensamos, segundo o poder que em nós opera, 21 - A esse 
glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para 
todo o sempre. Amém.  
 
Cl 1:26-27 - O mistério que esteve oculto desde todos os 
séculos, e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos 
seus santos; 27 - Aos quais Deus quis fazer conhecer quais 
são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é 
Cristo em vós, esperança da glória; 
 
Temos a tendência de endeusar os canais por meios dos quais os 
milagres são operados. A maioria dos cristãos parece confiar mais 
num ministério renomado do que no próprio Senhor Jesus, pois se 
não houver “grandes homens de Deus” nos cultos parece 
impossível acontecer qualquer milagre. Temos errado nisto; o 
Senhor quer que confiemos n’Ele de todo o nosso coração. 
 
Existe uma grande diferença entre crer na oração e crer em 
Deus. Segundo a fé cristã, não é a oração que cura ou resolve a 
situação, mas sim Deus que ouve a oração e atende.  
 
Usando um exemplo bem simples: quando ligamos para um médico 
vir cuidar de um parente, não é o telefone que cura nosso querido e 
sim o médico que foi chamado por meio dele. 
 
Algumas igrejas insistem em que seus obreiros devem se 
apresentar diante das pessoas como verdadeiros super-
homens, como quem “faz e acontece” para impressioná-las a fim 
de que voltem sempre ali para serem ajudadas pelos fortes homens 
de Deus. 
 
É maravilhoso vermos pessoas usando de autoridade espiritual 
contra demônios e enfermidades, eu mesmo faço e ensino isso, 
porém, sou contra essa filosofia barata que, ao invés de ensinar as 
pessoas a receberem a Jesus, as ensinam a dependerem das 
orações dos homens de Deus. 
 
- Daremos contas a Deus se não ensinarmos as pessoas a orar, e 
sim a dependerem das nossas orações. 
 
- Daremos contas a Deus se ensinarmos que a cura, a libertação, a 
benção, ou qualquer outra coisa, só virá ao fim de sete semanas de 
campanha (quando as ofertas e frequência da igreja aumentarem). 
 



- Daremos contas a Deus se sempre dermos o peixe em vez de 
ensinarmos a pescar. 
 
- Daremos contas a Deus se ao invés de ensinarmos a maturidade 
aos crentes, ficarmos só manipulando a sua fé! 
 
O Senhor Jesus quer que ensinemos as pessoas a receber 
d’Ele, mesmo quando nada espetacular estiver acontecendo! 
 
 

 
 
O CASO DE NAAMÃ 
 
II Reis 5:1-12 - E NAAMÃ, capitão do exército do rei da Síria, era 
um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito; 
porque por ele o SENHOR dera livramento aos sírios; e era este 
homem herói valoroso, porém ficou leproso. 2 - E saíram 
tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina 
que ficou ao serviço da mulher de Naamã. 3 - E disse esta à sua 
senhora: Antes o meu senhor estivesse diante do profeta que 
está em Samaria; ele o restauraria da sua lepra. 4 - Então foi 
Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: Assim e assim falou 
a menina que é da terra de Israel. 5 - Então disse o rei da Síria: 
Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou 
na sua mão dez talentos de prata, seis mil siclos de ouro e dez 
mudas de roupas.6 - E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: 
Logo, em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei 
Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. 7 - E 
sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas 
vestes, e disse: Sou eu Deus, para matar e para vivificar, para 
que este envie a mim um homem, para que eu o cure da sua 
lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca 
ocasião contra mim. 8 - Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, 
homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, 
mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o 
vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. 9 - Veio, pois, 
Naamã com os seus cavalos, e com o seu carro, e parou à 
porta da casa de Eliseu. 10 - Então Eliseu lhe mandou um 
mensageiro, dizendo: Vai, e lava-te sete vezes no Jordão, e a 
tua carne será curada e ficarás purificado.11 - Porém, Naamã 
muito se indignou, e se foi, dizendo: Eis que eu dizia comigo: 
Certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do 
SENHOR seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e 
restaurará o leproso.12 - Não são porventura Abana e Farpar, 
rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? 
Não me poderia eu lavar neles, e ficar purificado? E voltou-se, 
e se foi com indignação. 



 
As pessoas criam em sua própria imaginação certos mitos de como 
os milagres devem acontecer. Esperam uma atmosfera mística, 
especial, com rituais e práticas que tenham “cara de milagre”.  
 
Embora isto seja visto em alguns milagres da Bíblia, Deus não 
opera sempre assim. Há momentos em que o agir milagroso de 
Deus será tão simples que talvez nem se perceba a dimensão do 
que Ele está nos oferecendo. 
 
Naamã quase perdeu o seu milagre por esta atitude. Ele queria o 
extraordinário, o espetacular. Mas Deus veio ao seu encontro de 
maneira simples, e se não fosse por seus comandados insistirem, 
ele teria permanecido doente, até a morte. “Então, se chegaram a 
ele seus oficiais e lhe disseram: Meu pai, se te houvesse dito o 
profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, 
já que apenas te disse: Lava-te e ficarás limpo. Então, desceu e 
mergulhou no Jordão sete vezes, consoante a palavra do 
homem de Deus; e a sua carne se tornou como a carne duma 
criança, e ficou limpo.” II Reis 5:13,14 
 
Precisamos aprender a nos mover em fé e nos princípios que Deus 
instituiu. Esperar somente pelo extraordinário vai nos roubar muitas 
bênçãos divinas. 
 
Um nível de fé mais excelente 
 
Este é o mais elevado nível de fé, conforme o ensino de Jesus: 
 
Mateus 8:5-13  - Tendo entrado em Cafarnaum, apresentou-se-
lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em 
casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe 
disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não 
sou digno que entres em minha casa; mas apenas manda com 
uma palavra, e o meu rapaz será curado. Pois eu também sou 
homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens 
e digo a este: vai, e ele vai; e a outro: vem, e ele vem; e ao meu 
servo: faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e 
disse aos que o seguiam: Em verdade vos afirmo que nem 
mesmo em Israel achei fé como esta. Mas eu vos digo que 
muitos virão do oriente e do ocidente, e assentar-se-ão à mesa 
com Abraão, e Isaque, e Jacó, no reino dos céus; E os filhos do 
reino serão lançados nas trevas exteriores; ali haverá pranto e 
ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai, e como 
creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. 
 
Outras versões traduzem esta frase como: “Nem em Israel 
encontrei TAMANHA fé”, mostrando que se trata de um nível de fé 



mais elevado.  
 
Jesus está dizendo que encontrou neste homem uma fé excelente, 
que deve ser imitada. 
 
Pois, a fé que este centurião exerceu foi na Palavra do Senhor 
Jesus. Diferente de Naamã, que achava que o milagre só 
aconteceria na presença do profeta (que ele nem mesmo chegou a 
ver).  
 
Este homem diz a Jesus que nem mesmo era necessário ir à sua 
casa, ele não queria nada extraordinário. O simples era suficiente. 
Pois sua fé não estava depositada no meio pelo qual o milagre 
ocorreria, e sim em sua fonte. 
 
“Ora, a fé é a certeza das cousas que se esperam, a convicção 
de fatos que se não vêem” Hebreus 11:1 
 
 

Conclusão: Saiba que o milagre está perto de você, ao seu 
alcance, mesmo que nada espetacular lhe suceda. Tal qual 
aquele homem no tanque de Betesda, ou Naamã mergulhando 
no Jordão; tal qual o centurião romano, o simples pode ser sua 
maneira de receber o que você tem buscado em Deus! 
 
 

 
 
 


