
Recebendo o Milagre Divino 
 

Quando Jesus voltou, a multidão o recebeu; porque todos o 
estavam esperando.41 E eis que veio um homem chamado 

Jairo, que era chefe da sinagoga; e prostrando-se aos pés de 
Jesus, rogava-lhe que fosse a sua casa;42 porque tinha uma 

filha única, de cerca de doze anos, que estava à morte. 
Enquanto, pois, ele ia, apertavam-no as multidões.43 E certa 

mulher, que tinha uma hemorragia havia doze anos [e gastara 
com os médicos todos os seus haveres] e por ninguém pudera 

ser curada,44 chegando-se por detrás, tocou-lhe a orla do 
manto, e imediatamente cessou a sua hemorragia.45 Perguntou 
Jesus: Quem é que me tocou? Como todos negassem, disse-
lhe Pedro: Mestre, as multidões te apertam e te oprimem.46 

Mas disse Jesus: Alguém me tocou; pois percebi que de mim 
saiu poder.47 Então, vendo a mulher que não passara 

despercebida, aproximou-se tremendo e, prostrando-se diante 
dele, declarou-lhe perante todo o povo a causa por que lhe 

havia tocado, e como fora imediatamente curada.48 Disse-lhe 
ele: Filha, a tua fé te salvou; vai-te em paz.49 Enquanto ainda 
falava, veio alguém da casa do chefe da sinagoga dizendo: A 

tua filha já está morta; não incomodes mais o Mestre.50 Jesus, 
porém, ouvindo-o, respondeu-lhe: Não temas: crê somente, e 

será salva. 
Lc 8.40-50 

 
Existem três tipos de pessoas: 
- As que assistem os milagres (A multidão que cercava Jesus) 
- As que recebem os milagres (Jairo e a mulher do fluxo) 
- As que se entregam totalmente a Jesus e começam a operar os 
milagres 
 
1 – Uma Mulher que necessitava de um milagre para ele mesma 
 
Ela sofria com uma hemorragia havia 12 anos, por isso, 
seguramente seu corpo era fraco, mas ela não olhou para a 
multidão que enfrentaria para chegar até Jesus e nem para os 
discípulos que o protegiam de malfeitores. Ela só olhou para Jesus 
e não descansou até tocá-lo! 
 
Se você precisa de um milagre, precisa ter fé e busca-lo em Cristo. 
Não se canse, não se desanime (v.48 - Disse-lhe ele: Filha, a tua 
fé te salvou; vai-te em paz. 
 
2 – Um homem que se põe na brecha por outra pessoa 
 
Jairo prostrou-se aos pés de Jesus. 
 



Ele creu em Jesus, mesmo depois de ouvir que sua filha já estava 
morta. 
 
Se você necessita de um milagre que aos olhos humanos já se 
tornou impossível, o Senhor te diz hoje: Não temas, crê somente!  
 
Mas há uma terceira posição que devemos adotar após o milagre: 
 
3 – Homens e mulheres que já receberam e querem também 
operar milagres 
 
Jo 14.12-17 - Em verdade, em verdade vos digo: Aquele que crê 
em mim, esse também fará as obras que eu faço, e as fará 
maiores do que estas; porque eu vou para o Pai;13 e tudo 
quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja 
glorificado no Filho.14 Se me pedirdes alguma coisa em meu 
nome, eu a farei.15 Se me amardes, guardareis os meus 
mandamentos.16 E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro 
Ajudador, para que fique convosco para sempre.17 a saber, o 
Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber; porque 
não o vê nem o conhece; mas vós o conheceis, porque ele 
habita convosco, e estará em vós. 
 
Essa promessa é para todos os que crerem! 
 
Porém, para o cumprimento dessa promessa em nossa vida, Cristo 
nos pede duas premissas: 
 

a) Mt 22.37,38 - Respondeu-lhe Jesus: Amarás ao Senhor teu 
Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo 
o teu entendimento.38 Este é o grande e primeiro 
mandamento. 
 

b) Mt 22.39,40 - E o segundo, semelhante a este, é: Amarás 
ao teu próximo como a ti mesmo.40 Destes dois 
mandamentos dependem toda a lei e os profetas. 
 

Você não matará, não roubará, não contará falso testemunho, não 
cobiçará a mulher do próximo, etc... 
 
Você verá a necessidade do teu irmão e se compadecerá dele. 
Saciará sua fome, se deixará ser um canal das bênçãos de Deus. 
 
Tudo que Deus tem te dado é para ser investido no Reino (amor, 
sabedoria, alegria, inteligência, dinheiro, etc...). 
 
 



Então veja o que Jesus faz com quem entrega sua vida a Ele e 
guarda seus mandamentos: 
 
Lc 9.1,2 - Reunindo os doze, deu-lhes poder e autoridade sobre 
todos os demônios, e para curarem doenças;2 e enviou-os a 
pregar o reino de Deus, e fazer curas. 
 
Saiba porém, que, ninguém decreta nada a Deus. Antes, devemos 
nos prostrar diante dEle. 
 
- Jairo prostrou-se aos pés de Cristo! (*cair por terra, perder forças, 
colocar-se voluntariamente no chão, postura de súplica, de 
adoração...)   
 
- A mulher ousou crer e não olhar para as dificuldades que estavam 
entre ela e o seu milagre e também prostrou-se aos pés de Jesus. 
 
Ambos receberam o milagre demonstrando posição de humildade a 
Jesus. 
 
Essa é uma postura fundamental para quem desejar operar 
milagres em nome de Jesus: SEJA HUMILDE! 
 
 - Jo 14.13 -  e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, 
para que o Pai seja glorificado no Filho. 
 
- Jo 14.14 - 14 Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu 
a farei. 
 
Portanto, sempre peça em nome de Jesus, nunca ordene nada a 
Deus, pois, Ele não é seu mordomo ou empregado, Ele é o teu 
Senhor! 
 
Conclusão: Não é pecado desejar receber o milagre, tão somente 
creia em Deus e seja submisso ao Seu Filho Jesus Cristo! 
 
 
 


