
foco de suas buscas, pois, é no encontro ordinário com 
Deus e Sua Palavra que passamos a enxergar o 
extraordinário. Todos os milagres de que temos 
conhecimento nas Escrituras visavam a glória de Deus 
e Sua obra redentora, e ajustar nossas lentes nos 
ajudam a enxergarmos o sobrenatural de Deus em 
nosso cotidiano. Até mesmo no Pentecostes o foco não 
estava nas línguas, mas sim que a mensagem do 
Evangelho estava sendo recebida. (At 2.38-47; Rm 
11.33-36)

Não veja um milagre apenas quando alguém é 
curado do câncer, veja também quando alguém nega o 
seu próprio eu e reconhece seus pecados 
entregando-se a Cristo como Senhor de sua vida. Não 
veja o sobrenatural apenas numa “profecia”, mas veja 
em um coração cheio de orgulho que arrependido de 
seus pecados, confessa-os e muda de rumo; veja nos 
lares restaurados do adultério; nos pais que perdoam 
os assassinos de seus �lhos; no trabalhador que se 
recusa a ser conivente com a corrupção; no jovem que 
foge das paixões da mocidade. Estes poucos exemplos 
fogem completamente à natureza caída do homem, 
são sobrenaturais. (1 Co 2.12-16) O privilégio de 
enxergar e experimentar o extraordinário de Deus é 
para os que valorizam com Ele um encontro ordinário.

Você crê no sobrenatural? Não apenas creia… 
prove dele todos os dias!
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Você crê no sobrenatural? Nosso dicionário de�ne 
sobrenatural como algo superior ou fora das leis da 
natureza, algo extraordinário. Há pessoas que vivem 
hoje em busca constante do sobrenatural — ver curas 
impressionantes como àquelas contempladas no tempo 
de Jesus e os apóstolos, ter experiência de falar em 
outras línguas acreditando ser algo que denote maior 
intimidade com Deus do que os demais, ou receber uma 
palavra a qual revelará o futuro. Esta breve re�exão não é 
um profundo estudo sobre cessacionismo e continuísmo 
a respeito dos dons espirituais do Espírito Santo, mas um 
convite a ajustarmos nossas lentes para enxergarmos 
com maior amplitude o sobrenatural de Deus.

A revelação de Deus e todos os ensinamentos 
necessários para vivermos Seus propósitos estão nas 
Escrituras. Não precisamos de uma mensagem 
sobrenatural vinda de um desconhecido ou de um 
pregador famoso para saber o que Deus espera de nós ou 
para prever nosso futuro. Mesmo que você escute: “Se o 
descrente vir alguma dessas demonstrações 
milagrosas em nossos dias, com certeza se renderá a 
Deus e se converterá!” Embora nas Escrituras não 
encontremos algumas respostas claras para alguns 
questionamentos, com relação a esta questão, Jesus tem 
resposta: “Se não ouvem a Moisés e aos Profetas, 
tampouco se deixarão convencer, ainda que 
ressuscite alguém dentre os mortos”. (Lc 16:31) Sendo 
assim, acontecimentos extraordinários e milagrosos não 
são garantia de que pessoas se converterão.

Nesta busca pelo sobrenatural de Deus conheço 
pessoas sinceras, necessitadas dEle, sedentas por 
intimidade com Ele, contudo, precisam também ajustar o 

Sobrenatural


