
Nos últimos quatro domingos, temos ministrado sobre os milagres 
que o Senhor Jesus operou, quando andou entre os homens. 
 
Nosso propósito foi o de preparar o coração da igreja para esse 
período de 21 dias de jejum e oração intensa. 
 
Quando jejuamos, nosso propósito deve ser o de sermos 
quebrantados, moldados, transformados, trabalhados em nossa 
fraqueza, para que nos tornemos pessoas melhores, com quem 
Deus possa contar. 
 
Mas, quando oramos, devemos ter como propósito buscar o favor 
de Deus, buscar os milagres de Jesus em nossa vida, em nossa 
casa, em nossa igreja e em nossa nação. 
 
Precisamos compreender que existem alguns elementos comuns, 
envolvidos na realização de qualquer milagre: 
 

Três Elementos do Milagre 
 

Mateus 1.18-25 
 

“Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: Estando Maria, 
sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, ela se 
achou ter concebido do Espírito Santo.19 E como José, seu 
esposo, era justo, e não a queria infamar, intentou deixá-la 

secretamente. 20 E, projetando ele isso, eis que em sonho lhe 
apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, 
não temas receber a Maria, tua mulher, pois o que nela se 

gerou é do Espírito Santo; 21 ela dará à luz um filho, a quem 
chamarás JESUS; porque ele salvará o seu povo dos seus 

pecados. 22 Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse 
o que fora dito da parte do Senhor pelo profeta: 23 Eis que a 
virgem conceberá e dará à luz um filho, o qual será chamado 
EMANUEL, que traduzido é: Deus conosco. 24 E José, tendo 

despertado do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, 
e recebeu sua mulher; 25 e não a conheceu enquanto ela não 

deu à luz um filho; e pôs-lhe o nome de JESUS”. 
 
São três os elementos que estão sempre envolvidos na ocorrência 
de um milagre:  
 
1 – A Palavra de Deus (Sua vontade)  
2 – O sobrenatural (Seu poder) 
3 – O ser humano (Seu alvo) 
 
Neste texto que narra o nascimento de Jesus, encontramos: 
 



- O Espírito Santo e o anjo são a parte sobrenatural. 
- Maria e José são a parte humana. 
- Jesus/Emanuel é a parte divina/humana. 
- Deus se manifesta através da Palavra “...para que se cumprisse 
o que fora dito por intermédio do Senhor...” v.22 
 
Vamos aprender lições preciosas com essa passagem das 
Escrituras 
 
1. Maria decidiu obedecer – Mesmo correndo o risco de perder a 
sua honra, ser rejeitada pela família, ser abandonada pelo noivo e 
até de ser apedrejada até a morte. 
 
2. José decidiu obedecer – Mesmo sabendo que seria duramente 
criticado por ter consumado o casamento antes das bobas. 
 
Nós, seres humanos, seremos sempre o alvo de Deus “...ela dará à 
luz um filho, a quem chamarás JESUS; porque ele salvará o 
seu povo dos seus pecados...” v.21 
 
3. O Espírito Santo e o anjo – Foram os agentes sobrenaturais. A 
manifestação do poder de Deus – Deus sempre age de maneira 
sobrenatural na realização de um milagre. 
 
4. Ocorreram aqui dois milagres – A gravidez de uma virgem e o 
sonho de José. 
 
Os milagres são a assinatura de Deus. Só compreendem os 
milagres os que enxergam com os olhos da fé. 
 
A fé é a porta para o sobrenatural e o sobrenatural é o agente dos 
milagres. 
 
5. Jesus, o Emanuel – Ele é o grande propósito dos milagres. 
 
Tudo concorre para Ele: Os milagres, o sobrenatural, o humano, a 
fé e a obediência. 
 
Conclusão: 
 
Creia na Palavra de Deus e demonstre isso obedecendo, pela fé, 
olhando para o sobrenatural. 
 
  
 
 


