
Mateus 17.14-20 
Quando chegaram à multidão, aproximou-se de Jesus um 

homem que, ajoelhando-se diante dele, disse:15 Senhor, tem 
compaixão de meu filho, porque é epiléptico e sofre muito; 

pois muitas vezes cai no fogo, e muitas vezes na água.16 Eu o 
trouxe aos teus discípulos, e não o puderam curar.17 E Jesus, 

respondendo, disse: Ó geração incrédula e perversa! Até 
quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-
mo aqui.18 Então Jesus repreendeu ao demônio, o qual saiu 
do menino, que desde aquela hora ficou curado.19 Depois os 

discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, 
perguntaram-lhe: Por que não pudemos nós expulsá-lo?20 

Disse-lhes ele: Por causa da vossa pouca fé; pois em verdade 
vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda direis 

a este monte: Passa daqui para acolá, e ele há de passar; e 
nada vos será impossível. 

 
Hoje estamos completando duas semanas de jejum e oração em 
busca da fé que move montanhas. 
 
Temos aprendido que são três os principais elementos de um 
milagre: a Palavra de Deus (Sua vontade), o Poder de Deus (Seu 
Espírito) e o homem (Seu alvo). 
 
No domingo passado fomos ministrados sobre a convicção e a 
autoridade das palavras e da atitude do Senhor Jesus a respeito de 
Lázaro, antes de trazê-lo de volta à vida, mesmo depois de 4 dias 
morto. 
 
Na semana que passou, estivemos lendo, meditando e orando 
sobre muitos milagres que Jesus operou, de diversas maneiras, em 
muitos lugares, na vida de muitas e diferentes pessoas. 
 
São muitas as lições que esses milagres nos ensinam: 
 
 

Olhando Para O Senhor dos Milagres 
 
 
Mateus 15.29-39 – A segunda multiplicação de pães e peixes 
 
Jesus multiplicou 7 pães e uns poucos peixes, alimentando cerca 
de 4 mil homens, mais mulheres e crianças. 
 
Há dois grandes ensinamentos aqui, como na primeira 
multiplicação. Para que o milagre aconteça:  
 



a) A bênção não acontece só porque repetimos o que é de 
costume. A bênção só acontecerá onde Jesus estiver. Ele tem 
o ingrediente do milagre. 
 

b) Devemos dar graças sempre pelo que temos e repartir com os 
outros, ainda que seja pouco. Nunca faltará nada em nossa 
vida. 

 
Mateus 17.14-21 – A cura de um menino possesso 
 
Jesus para e ouve o pedido de um pai desesperado, pois, seu filho 
sofria com ataques epiléticos. Jesus cura o menino ao expulsar um 
demônio que o aprisionava com aquela doença. 
 

a) Deus nunca desprezará o clamor de pais desesperados pela 
cura, salvação e libertação de seus filhos. 
 

b) Temos que jejuar de tempos em tempos para termos 
autoridade sobre os demônios. 

 
c) Muitas enfermidades são obras de demônios na vida das 

pessoas. 
 
Mateus 17.24-27 – Pedro encontra uma moeda dentro de um 
peixe 
 
Jesus orienta Pedro a ir pescar e que ao abrir a boca do peixe 
fisgado, encontraria um estáter (uma moeda) e com ela fosse ao 
templo e pagasse o seu imposto e o dEle.  
 

a) Para que seus servos honrem seus compromissos, Deus é 
capaz de trazer recursos até do mais improvável, daquilo que 
parece impossível. 
 

b) Pedro era pescador, era bom nisso. Deus tem prazer em nos 
abençoar dentro daquilo que sabemos fazer. Portanto, 
continue trabalhando, continue fazendo o que sabe e o 
milagre virá! 
 

c) Mesmo que sejamos cidadãos do Reino de Deus, devemos 
pagar os impostos que o nosso governo exige. 
 

Mateus 20.29-34 – Jesus cura dois cegos em Jericó 
 
Dois cegos que estavam pedindo esmolas à beira do caminho, ao 
ouvirem que Jesus passava, clamaram pela compaixão de Deus, 
ainda que muitos os mandassem calar. Jesus os chamou, 



perguntou-lhes o que queriam e os curou. Estes passaram a segui-
lo. 
 

a) Não importa qual seja nossa situação. Por mais degradante 
ou desesperadora que seja, há uma saída sobrenatural: 
Devemos clamar por Jesus, sem desistir, sem se deixar 
abater pelos obstáculos, pelas críticas, pelos incrédulos, pelo 
inferno, por nada. 
 

b) Diga sempre claramente o que você precisa. Deus já sabe, 
mas nós precisamos falar para Ele e ouvir em nosso coração. 
Tem pessoas que falam pra todo mundo, menos para Deus. 

 
c) Os milagres e as bênçãos em nossa vida devem nos 

impulsionar a seguir o Senhor Jesus, para sempre. 
 
Marcos 7.31-37 – A cura de um homem surdo e gago 
 
Pessoas levaram esse homem até Jesus e suplicaram para que o 
curasse. Jesus o afasta da multidão e coloca os dedos em seus 
ouvidos, em seguida cospe na mão e toca na língua do homem e 
olhando para o céu ordena: Abre-te (Efatá). O homem passou a 
ouvir e a falar fluentemente. 
 
Marcos 8.22-26 – A cura de um cego em Betsaida 
 
Pessoas levaram um homem cego até Jesus e suplicaram que o 
curasse. Jesus o afastou da multidão, cuspiu-lhe nos olhos e lhe 
impôs as mãos duas vezes e o homem foi curado. 
 

a) Temos que trazer pessoas a Cristo! Muitos não têm forças, 
não tem iniciativa, não tem fé, mesmo cheios de problemas.  
 
Temos que suplicar e interceder pelas pessoas perdidas, para 
que o Senhor as cure, as salve, as liberte. 
 

b) O Senhor faz o milagre através de quem Ele quer, como Ele 
quer, aonde Ele quer e quando Ele quer. 

 
Lucas 5.4-11 – A pesca maravilhosa 
 
Jesus ordena a Pedro e a seus sócios que lancem as redes de 
pesca nas águas profundas, mesmo depois de terem passado a 
noite e a madrugada inteiras no mar, sem pescarem nada. Pedro, 
mesmo duvidando, obedece e o resultado é uma pesca milagrosa. 
Pedro reconhece ser indigno de ficar na presença do Senhor, mas 
Jesus os chama para serem seus discípulos. Eles largam tudo e os 
seguem. 



 
a) “Sou homem pecador...afasta-te de mim Senhor...” disse 

Pedro. À medida que nos aproximamos do Senhor, nos 
achamos mais indignos de estar em Sua presença. E à 
medida que somos abençoados com milagres mais sentimos 
que não merecemos tanta bondade. 
 
Mesmo assim Deus tem prazer em nos chamar para servi-lo. 
 

b) Jesus fez o milagre enquanto eles faziam o que sabiam: 
Pescavam!  
 
O mesmo acontece conosco se colocarmos à disposição do 
Senhor o que temos para que Ele alcance outras pessoas. 
 

c) Deus espera que após cada milagre, cada bênção, nós 
passemos a segui-lo de perto, sendo Seus discípulos para 
sempre. 

 
 
Lemos, meditamos e oramos também, sobre outros milagres de 
Jesus:  
A libertação da menina cananéia,  
A transfiguração de Jesus,  
A figueira que secou,  
O endemoninhado de Cafarnaum,  
A ressurreição de um rapaz em Naim,  
A libertação e cura de uma mulher curvada  
E a cura de um homem hidrópico.  
 
A Palavra de Deus está diante de nós, o Espírito Santo está agindo 
sobre nós, tudo o que temos a fazer é crer sem duvidar. 
 
Invoque os milagres de Jesus sobre a sua vida! Invoque a Palavra 
de Deus sobre a sua família, seus negócios, seu trabalho, seu lar! 
 
Conclusão: 
 
Não é hora de desistir! Faltam somente 7 dias. Sete dias de clamor, 
de meditação na Palavra, de oração com fé. 
 
Que o Senhor Jesus te sustente nesses dias e você possa 
completar esse período de consagração para a glória de Deus! 


