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INTRODUÇÃO
A busca por milagres em nossos dias. 

▪ Deus continua realizando milagres? 
▪ Porque não acontece em nossa igreja? 
▪ Porque não acontece comigo? 
▪ O que preciso fazer para receber milagres?
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CONTEÚDO DA AULA  
  
✓Definição de milagre. 

✓As duas linhas de pensamento.  

✓Categorias de fatos incomuns. 

✓Milagres na Bíblia 

✓Milagres nos dias atuais 

✓Conclusão.
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  DEFINIÇÃO DE MILAGRE. 
  
✓ A palavra grega é: δύναµις. 
      
✓ Do latim, miraculum, maravilha. É um acontecimento 

extraordinário que altera as leis quem regem os 
fenômenos naturais.  

✓ É a intervenção na natureza mediante poder 
sobrenatural. 

✓ No sentido teísta, milagre é um ato especial de Deus que 
interrompe o curso normal dos fatos. 
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AS DUAS LINHAS DE PENSAMENTO 
ACERCA DOS MILAGRES.

1. NATURALISTAS – “Não existe nada além da natureza. 
Ela é tudo o que existe, tudo que podemos perceber com os 
nossos sentidos.” 

1. Ateísmo -  “Existe apenas um mundo natural e 
material, mas não um Deus. Os milagres são 
impossíveis porque não existe um ser sobrenatural.” 

  
2. Panteísmo – “Deus é tudo e todos compõem um 
Deus. A natureza e Deus são idênticos.” 
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O CONTATO DE PAULO COM OS  
ESTOICOS PANTEÍSTAS.  

Atos 17.18 - E alguns dos filósofos epicureus e estoicos 
contendiam com ele, havendo quem perguntasse: Que 
quer dizer esse tagarela? 
  
Atos 17.24 - O Deus que fez o mundo e tudo o que nele 
existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em 
santuários feitos por mãos humanas. 
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“Eu desejava ardentemente que a 
natureza pudesse existir por si 

mesma. A teoria de que ela havia 
sido criada por Deus parecia tirar-

lhe toda aquela espontaneidade que 
eu considerava tão renovadora. A 

ideia que que havia sido produzida 
com um propósito era sufocante. 
Comecei a estudar a questão dos 

milagres.”  
[Milagres; Ed. Vida] 

O PENSAMENTO DE C.S. LEWIS

1898 - 1963
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O problema do argumento naturalista 

✓ As forças naturais descrevem o que acontece 

regularmente na natureza. 

✓ Quem criou as leis naturais? 

✓ Elas não são prescrições sobre o que pode e deve 

acontecer. 

✓ Seres inteligentes podem alterar estas forças 

naturais. [São mutáveis] 

1. Gravitacional, 2. Eletromagnética,  
3. Nuclear forte e 4. Nuclear fraca.
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2. SUPRANATURALISTAS  

“Além da natureza, existe algo mais, auto 
existente e independente, transcendente, 

que criou tudo que existe.”
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GÊNESIS 1.1

No princípio criou Deus 
os céus e a terra. 
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O PENSAMENTO GREGO E A 
AFIRMAÇÃO DE  JOÃO

Gregos – “O mundo é o kovsmoV, e Deus é a alma 
do mundo e nós somos parte dessa mesma razão 
universal chamada lovgoV. “[Heráclito – 535-475 
a.C] 

  
João 1.1-3 - No princípio era o Verbo [lovgoV] e o 
Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele 
estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram 
feitas por intermédio dele, e, sem ele, nada do que 
foi feito se fez.
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A ILUSTRAÇÃO DAS DUAS CAIXAS.  
Um teólogo americano foi à Rússia falar a um grupo de 
educadores. Queria falar sobre Deus, mas precisava vencer 
a barreira de mais de 70 anos de ateísmo e de que não existe 
o mundo sobrenatural, nem milagres.  Ele começou 
mostrado duas pequenas caixas de papelão. Uma estava 
aberta, e a outra, fechada. 
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ARGUMENTOS CRIACIONISTA 

✓ Se alguma coisa existe, é por que alguém sempre 
existiu, pois o nada não pode criar. 

    
✓ O universo apresenta complexidade, organização,  

propósito e imensidão.  
  

Colossenses 1.16-19 – pois, nele, foram criadas 
todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis 
e as invisíveis. Ele é antes de todas as coisas, e nele 
tudo subsiste [sustentar, estabelecer, unir as 
partes]



CATEGORIAS DE FATOS INCOMUNS

ANOMALIAS MÁGICA PSICOSSOMÁT ICA
SINAIS 

 SATÂNICOS
PROVIDÊNCIA MILAGRES

DESCRIÇÃO
Caprichos da 

natureza
Habilidade  

manual
Mente sobre a  

matéria
Poder  

maligno
Fatos                      

predefinidos
Atos divinos

PODER Físico Humano Mental Psíquico Divino Sobrenatural

CARACTERÍSTICAS
Evento natural  

com um  
padrão

Não natural e 
controlado 

pelo homem

Exige fé; 
 não funciona em 

determinadas  
doenças

Mal, falsidade, 
ocultismo,  
limitado

Naturalmente 
explicável; 
contexto  
espiritual

Nunca falha, 
imediato, 

duradouro,  
para a glória 

de Deus

EXEMPLO
Pessoa gigante, 

forte, etc.
Coelho na 

cartola
Curas 

psicossomáticas
Influência 
demoníaca

Sobrevivência
Ressurreição  
dos mortos
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OS MILAGRES NA BÍBLIA
  

✓Os milagres não aconteceram em todos os 

períodos da história bíblica.  

✓Não eram realizados a todo momento.  

✓ Tinham propósitos específicos.  
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O “selo” de  autenticação. 
✓ Antigamente, as mensagens eram entregues 

pessoalmente. Eram seladas com o selo do rei e era 
um sinal para o destinatário.  

  
1. Moisés – 1446 a.C – Para libertar o povo e para 
sustentar no deserto. 

  
2. Elias e Eliseu –  800 a.C – Para libertar o povo da 
idolatria.  

  
3. Jesus e Apóstolos – Século I – Para confirmar a nova 
aliança e a oferta pelo pecado. Hebreus 2.3-4
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As possibilidades dos fatos. 

  
1. Mentiras. 
2.  Lendas  
3. Histórias que sofreram alterações.  
4. Mágicas. 
5. Histórias verdadeiras. 
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✓ Jesus realizou cerca de 35 milagres durante 3 anos.  
✓Relacionados a várias situações. 
✓Testemunhado por pessoas diferentes. 
✓Muitas vezes longe de multidões.  
✓Aconteciam diante da impossibilidade humana.  
✓Milagres em domínios diferentes.  
✓Até seus inimigos criam nele. 

CONSIDERAÇÕES 
SOBRE OS
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MILAGRES NO LIVRO DE ATOS. 
  
 1. Eram realizados pelos apóstolos.  
  

Atos 2.43 - Em cada alma havia temor; e muitos 
prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos 
apóstolos. 

  
Atos 5.12 - Muitos sinais e prodígios eram feitos 
entre o povo pelas mãos dos apóstolos. 

  
 2. Não aconteciam a todo momento. 
  
 3. Serviam para autenticar a autoridade dos  
apóstolos
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TEXTOS USADOS POR MILAGREIROS. 
 Argumentos a favor 

1. Deus continua o mesmo. Hebreus 13.8 - Jesus Cristo, 
ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. 
  
2. Jesus deu ordem para curar –  

Marcos 16.17-18 - Estes sinais hão de acompanhar 
aqueles que creem: em meu nome, expelirão 
demônios; falarão novas línguas; pegarão em 
serpentes; e, se alguma coisa mortífera beberem, 
não lhes fará mal; se impuserem as mãos sobre 
enfermos, eles ficarão curados.  

  
3. O dom para curar. [1 Coríntios 12.9] 
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4. Ele tomou sobre si as enfermidades.  

Mateus 8. 16-17 - Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos 
endemoninhados; e ele meramente com a palavra 
expeliu os espíritos e curou todos os que estavam 
doentes; para que se cumprisse o que fora dito por 
intermédio do profeta Isaías: Ele mesmo tomou as 
nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. 

  
Pelo fato de um milagre ter acontecido na história 
bíblica, não significa que ele ira acontecer hoje. Aqueles 
fatos tiveram um propósito específico em determinada 
situação. 
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DEUS FAZ MILAGRES AINDA 
HOJE?
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✓MILAGRES QUE NÃO PERCEBEMOS  
▪ O nosso corpo. 

▪  Nos órgãos internos do nosso corpo.   

▪ Na complexidade das infinitudes do ser.  

▪ O milagre da chegada de uma viagem.  

▪ O milagre do alimento. 

▪ A cura da cegueira. 

▪ Cura de uma febre.     

▪ O milagre da pessoa regenerada.  
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CONCLUSÃO.  
  

✓Deus é livre para agir quando e como quiser. 

✓Não podemos negar uma experiência.  

✓Deus não precisa de novas autenticações. 

✓Não há nada de errado em orar por cura.  

✓Deus responde as orações ao Seu modo. 

✓Deus tem um plano soberano. 


