
Os 

Milagres 

de Jesus



Que difícil entender os 
milagres de Jesus.  E, 

como vou explicar isso 
para as  

crianças?



. 



Hebreus 11:1

A fé é o firme 
fundamento das coisas 

que se esperam, e a 
prova das coisas que 

não se vêem.” 



Era uma vez....... uma menina de 5 
aninhos que era muito curiosa. Sempre 
tinha uma pergunta para fazer a todos.
Um dia perguntou para a mãe:-
“Mamãe, o que tem atrás da parede?
- Por que? Disse a mãe.
- A gente liga o botão da luz e fica tudo 
claro. Onde fica a luz?
- A luz é uma força da natureza. É uma 
energia.
- Mãe, o que é energia?
- Filha, a luz é como a nossa voz. Ela 
existe, mas, a gente não vê. Existem 
coisas assim no mundo,  elas existem, 
mas a gente não vê, nem pode pegar.
- É como Deus, mamãe?”



Milagre é algo que não tem explicação natural, 
que vai contra o andamento comum das leis 

da natureza. É o fato que cientificamente não 
tem solução.



A palavra grega 

(dýnamis), 

que às vezes é 

traduzida 

por “milagre”, 

significa literalmente

(Lucas 8:46). 

O poder de 

Deus em ação.

Milagres  não se entendem com a cabeça, com 

a  razão, mas, com o coração, onde mora a FÉ.



Uma outra palavra grega 

(semeíon), referindo-se 

aos milagres de Jesus, 

significa “sinal”. Ela 

“focaliza o sentido mais 

profundo do milagre”. Isto

é, “um sinal é um milagre 

que transmite uma 

verdade sobre Jesus.”

É um sinal !
Sinal do que ?





Vejamos, Jesus que veio para salvar a todos. O seu amor só 

poderia, mesmo, ser imenso.

E quando falava do Reino  mostrava os sinais (milagres) para 

provar que este Reino era de amor.

O que salva 
é o amor. 
Pertencer 

ao Reino de 
Deus é 
fazer o 
amor 

acontecer.



No decorrer da vida, da história a ciência vai explicando uma série de coisas 
que antes eram inexplicáveis. A ciência pesquisa, aprofunda, estuda, faz  
experiências e encontra Inúmeras explicações que são verdadeiras, que os 
cientistas provam como verdades.

Assim, os fenômenos da natureza, hoje são totalmente explicáveis segundo 
a física, a astronomia, a biologia e outras áreas.

Na Bíblia, os tempos eram outros e não havia  estudos e explicações como 
temos hoje.

PORÉM, isso não impede que vejamos manifestações na vida cotidiana como  
sinais de Deus. Não deixa de ser uma forma de Deus falar conosco, de tocar 
nosso coração.

Quanto mais a ciência esclarece, mas deve crescer nossa fé !



Aplicando  os critérios das ciências de hoje, pode ser que muitos milagres que 
Jesus fez não teriam sido propriamente um milagre, mas nem por isso, 

deixariam de ser um milagre, isto é, sinal, força, poder, coisa admirável.  No 
sentido bíblico, foi um sinal atuante de Deus no meio de seu povo..





Certo dia Claudia, mulher de
Nonato, colocou uma flor na
janela, bonita e colorida. Era para
o Nonato ver, gostar e saber que
Claudia gostava dele. Era um
gesto de carinho.
Quando Nonato ia chegando do
Trabalho, viu a flor e logo
percebeu. Foi até a Claudia e
deu-lhe um beijo e disse:-
“Obrigado Claudia. Você é 10!”.
Outros passaram, viram a flor e
nada perceberam. Nonato
percebeu e isso bastava. A flor
se tornou um sinal de amor, de carinho, de amizade, de presença.
Para os outros não era sinal, mas para Claudia e Nonato a flor
significava um mundo.



Assim, Deus coloca muita flor na 
janela da vida da gente. Algumas 
flores são pra
todos perceberem. 
Outras são só pra você.

Só pra você!

Milagre  é  tudo  aquilo  que 

causa  admiração  pelo fato 

de nos revelar o amor e o 

apelo de Deus.
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O maior milagre de Deus 
é a vida. Tão grande que 
a gente nem vê.



O grande milagre de Deus, hoje é a vida que se renova todos os dias.
Vida que sempre cria nova coragem e não desanima nunca.

Vida que aguenta perseguição, que chega a morrer mas ressuscita sempre.
Vida que confunde pela imensa riqueza que possui, apesar da pobreza em 

que vive.
Esse é o maior milagre.

Hoje é difícil  fazer um julgamento sobre os fatos que enchem as salas dos 
milagres dos santuários.  Mas, não podemos esquecer que Jesus acolhia a 

todos.
“Seguia-O uma grande multidão, porque tinham visto os milagres que fazia  

em favor dos doentes. Jo 6,2
“E, Ele teve grande compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor” 

Mc 6,34

Devemos ter o maior respeito 
diante da Fé e 

sentimentos de nosso próximo
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