
O verbo crer tem sua origem na palavra em latim credere. Devemos 
utilizar este verbo principalmente para indicar o ato de acreditar, 
confiar, ter fé. 
 
 

O Milagre é Para Todos os que Creem 
 

Mateus 9.35 
E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas 

sinagogas, pregando o evangelho do reino, e curando toda sorte 
de doenças e enfermidades. 

 
 
01 – O criado do Centurião curado à distância – Curado pela fé 
de outra pessoa - Mt 8.5-13 -  Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, 

chegou-se a ele um centurião que lhe rogava, dizendo: 6 Senhor, o 
meu criado jaz em casa paralítico, e horrivelmente atormentado. 7 
Respondeu-lhe Jesus: Eu irei, e o curarei. 8 O centurião, porém, 
replicou-lhe: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu 
telhado; mas somente dize uma palavra, e o meu criado há de sarar. 
9 Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, e 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. 10 Jesus, 
ouvindo isso, admirou-se, e disse aos que o seguiam: Em verdade 
vos digo que a ninguém encontrei em Israel com tamanha fé. 11 
Também vos digo que muitos virão do oriente e do ocidente, e 
reclinar-se-ão à mesa de Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus; 
12 mas os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores; ali 
haverá choro e ranger de dentes. 13 Então disse Jesus ao centurião: 
Vai-te, e te seja feito assim como creste. E naquela mesma hora o 
seu criado sarou. 
 
Esse texto nos mostra o poder da oração, do clamor por alguém 
que sofre, da intercessão por pessoas que não podem vir aos cultos 
ou à célula, pessoas que nem sabemos por onde andam. 
 
A setença que Jesus proferiu é a mesma que em outros milagres: 
“...te seja feito assim como creste...”   
 
O milagre é para todos os que creem no nome de Jesus! 
 
 
02 - O Vento e o mar são repreendidos – O incontrolável é 
dominado - Mt 8.23-27 - E, entrando ele no barco, seus discípulos 
o seguiram. 24 E eis que se levantou no mar tão grande tempestade 
que o barco era coberto pelas ondas; ele, porém, estava dormindo. 
25 Os discípulos, pois, aproximando-se, o despertaram, dizendo: 
Salva-nos, Senhor, que estamos perecendo. 26 Ele lhes respondeu: 
Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se 
repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se grande bonança. 27 E 



aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que 
até os ventos e o mar lhe obedecem? 
 
Se existe algo que foge do nosso controle, mesmo com toda a 
tecnologia desevolvida pelo homem, são os fenômenos da 
natureza: Tempestades, avalanches, enchentes, tsunamis, 
deslizamentos de encostas, nevascas, furacões, erupções 
vulcânicas, etc... 
 
Com esse milagre Jesus nos ensina que todas as coisas estão 
debaixo do seu domínio, absolutamente todas. 
 
Certa vez ouvi um pregador ensinando que alí estavam demônios 
que atuam sobre os elementos da natureza, ceifando vidas e 
causando grandes prejuizos e que Jesus repreendeu a essas 
potestades. 
 
Sejam fenômenos naturais ou causados pelo reino das trevas, não 
importa, pois o Senhor Jesus tem poder de domínio sobre tudo, 
quanto mais sobre os problemas que afligem a vida de um ser 
humano.  
 
03. O paralítico de Cafarnaum - Doente porque pecou 
 
Mt 9.1-8 -  E entrando Jesus num barco, passou para o outro lado, 
e chegou à sua própria cidade. 2 E eis que lhe trouxeram um 
paralítico deitado num leito. Jesus, pois, vendo-lhes a fé, disse ao 
paralítico: Tem ânimo, filho; perdoados são os teus pecados. 3 E 
alguns dos escribas disseram consigo: Este homem blasfema. 4 
Mas Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: Por que 
pensais o mal em vossos corações? 5 Pois qual é mais fácil? 
dizer: Perdoados são os teus pecados, ou dizer: Levanta-te e 
anda? 6 Ora, para que saibais que o Filho do homem tem sobre a 
terra autoridade para perdoar pecados (disse então ao paralítico): 
Levanta-te, toma o teu leito, e vai para tua casa. 7 E este, 
levantando-se, foi para sua casa. 8 E as multidões, vendo isso, 
temeram, e glorificaram a Deus, que dera tal autoridade aos 
homens. 

 
Muitas pessoas sofrem com enfermidades ou outros males, por 
terem cometido pecados. É a lei da semeadura. 
 
Esse paralítico era uma dessas pessoas, mas, ao se vê na 
presença de Cristo, com certeza ele reconheceu, em seu coração, 
que esteva colhendo o que plantara e arrependeu-se.  
 
O Senhor não só o curou, mas também lhe deu o perdão. 
 



O que vale mais: Viver refém de pecados ou ser livre e ter um 
recomeço com o Senhor da vida no comando? 
 
04 – A cura de dois cegos – Doenças congênitas 
 
Mt 9.27-31 - Partindo Jesus dali, seguiram-no dois cegos, que 
clamavam, dizendo: Tem compaixão de nós, Filho de Davi. 28 E, 
tendo ele entrado em casa, os cegos se aproximaram dele; e Jesus 
perguntou-lhes: Credes que eu posso fazer isto? Responderam-lhe 
eles: Sim, Senhor. 29 Então lhes tocou os olhos, dizendo: Seja-vos 
feito segundo a vossa fé. 30 E os olhos se lhes abriram. Jesus 
ordenou-lhes terminantemente, dizendo: Vede que ninguém o 
saiba. 31 Eles, porém, saíram, e divulgaram a sua fama por toda 
aquela terra. 

 
Há enfermidades que são adquiridas no ventre da mãe e muitas 
vezes achamos que não tem jeito. Mas nesse e em outros milagres 
Jesus nos mostra que a cura é para todos os que creem nEle!   
 
05 – A mulher com hemorragia e a filha de Jairo é ressuscitada  
O poder sobre a morte, na vida do pobre e na casa do rico 
 
Mc 5. 21-43 - Tendo Jesus passado de novo no barco para o outro 
lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão; e ele estava à beira do 
mar. 22 Chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo e, logo 
que viu a Jesus, lançou-se-lhe aos pés. 23 e lhe rogava com 
instância, dizendo: Minha filhinha está nas últimas; rogo-te que 
venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. 24 Jesus foi 
com ele, e seguia-o uma grande multidão, que o apertava. 25 Ora, 
certa mulher, que havia doze anos padecia de uma hemorragia, 26 
e que tinha sofrido bastante às mãos de muitos médicos, e 
despendido tudo quanto possuía sem nada aproveitar, antes indo 
a pior, 27 tendo ouvido falar a respeito de Jesus, veio por detrás, 
entre a multidão, e tocou-lhe o manto; 28 porque dizia: Se tão-
somente tocar-lhe as vestes, ficaria curada. 29 E imediatamente 
cessou a sua hemorragia; e sentiu no corpo estar já curada do seu 
mal. 30 E logo Jesus, percebendo em si mesmo que saíra dele 
poder, virou-se no meio da multidão e perguntou: Quem me tocou 
as vestes? 31 Responderam-lhe os seus discípulos: Vês que a 
multidão te aperta, e perguntas: Quem me tocou? 32 Mas ele 
olhava em redor para ver a que isto fizera. 33 Então a mulher, 
atemorizada e trêmula, cônscia do que nela se havia operado, veio 
e prostrou-se diante dele, e declarou-lhe toda a verdade. 34 Disse-
lhe ele: Filha, a tua fé te salvou; vai-te em paz, e fica livre desse teu 
mal. 35 Enquanto ele ainda falava, chegaram pessoas da casa do 
chefe da sinagoga, a quem disseram: A tua filha já morreu; por que 
ainda incomodas o Mestre? 36 O que percebendo Jesus, disse ao 
chefe da sinagoga: Não temas, crê somente. 37 E não permitiu que 
ninguém o acompanhasse, senão Pedro, Tiago, e João, irmão de 
Tiago. 38 Quando chegaram a casa do chefe da sinagoga, viu 
Jesus um alvoroço, e os que choravam e faziam grande pranto. 



39 E, entrando, disse-lhes: Por que fazeis alvoroço e chorais? a 
menina não morreu, mas dorme. 40 E riam-se dele; porém ele, 
tendo feito sair a todos, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e 
os que com ele vieram, e entrou onde a menina estava. 41 E, 
tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que, traduzido, 
é: Menina, a ti te digo, levanta-te. 42 Imediatamente a menina se 
levantou, e pôs-se a andar, pois tinha doze anos. E logo foram 
tomados de grande espanto. 43 Então ordenou-lhes 
expressamente que ninguém o soubesse; e mandou que lhe 
dessem de comer. 

 
Essa senhora era pobre e necessitada. Doente, passava por 
privações, fome inclusive. Seu destino era a morte por essa doença. 
 
Ao lado dela estava Jairo, homem rico, família estruturada, tinha 
condições financeiras de arcar com despesas médicas, mas sua 
filha de 12 anos morreu de uma doença. 
 
A mulher foi curada e a menina trazida de volta à vida pelo poder de 
Jesus, nos ensinando aqui que o amor e a misericórdia de Deus 
estão sobre todos: ricos, pobres, homens, mulheres, velhos, 
crianças... 
 
O Milagre é para todos os creem! 


