
Retomando:Na semana passa, fomos desafiados a deixar para trás algumas coisas que nos impedem
de atender o chamado de Jesus de estar com Ele. O que você conseguiu identificar? O que na sua
vida tem te impedido de ir até Jesus?

Estudo 18 – Milagre à Maneira de Jesus

 Resumo:Neste estudo falaremos a respeito da diferença entre o milagre à nossa maneira e o
milagre à maneira de Jesus. Como Jesus opera milagres e o que acontece quando Ele faz de
acordo com o que Ele mesmo planejou.

Texto: João 5: 1-15.

Introdução: Todos nós, em algum momento da nossa vida precisamos de um milagre em alguma
área, seja na saúde, nas finanças, nos relacionamentos, no trabalho e por ai vai. Todos nós, um dia,
chegamos a um ponto na vida onde os nossos esforços, o nosso dinheiro, inteligência, ciência ou
tecnologia parecem não funcionar naquele momento. Infelizmente, existem pessoas que não
acreditam em milagres, não acreditam em Deus. E quando esse momento bate à sua porta, elas ficam
sem saber para onde correr, não têm onde buscar e a falta de esperança trás total desespero. Para
essas pessoas, se a ciência disser que não tem mais jeito, se a lógica chegar ao seu limite, então não
há mais o que ser feito e o caos se instala. Que vida terrível! Não há nada melhor do que saber que
os milagres realmente acontecem e que Jesus quer e pode realiza-los em nossa vida. Mesmo que a
medicina ou as circunstâncias digam o contrário, sabemos que em Jesus ainda existe esperança.

1)O que, para você, é um milagre?
Segundo o dicionário, milagre é: ato ou acontecimento fora do comum, inexplicável pelas leis
naturais. Ou seja, milagre é aquilo que eu, naturalmente não sou capaz de fazer. Qual é o
milagre que você está precisando na sua vida hoje?O problema se dá quando nós imaginamos
como Jesus deve fazer o milagre e começamos a creditar que somente dessa maneira é que o milagre
pode acontecer. Então corremos o risco de não perceber e até mesmo não valorizar o que Jesus fez.
No texto de João, vemos que um homem paralítico, esperava esperando por um milagre há 38 anos.
Ele imaginava que o milagre em sua vida se daria a partir do tanque. Que alguém deveria coloca-lo
na água logo depois que o anjo a agitasse e somente assim ele receberia a cura. Mas a Bíblia nos
mostra que Jesus sabia qual era a situação daquele homem e que havia muitos anos que ele esperava
um milagre. Jesus o conhecia e tinha um milagre para a vida dele. Mas Jesus fez de maneira
totalmente diferente de como ele imaginava que seria.Se o milagre tivesse se dado no tanque, seria
somente mais uma pessoa que foi curada através de um método com o qual a multidão já estava
habituada e talvez não seria nem ao menos valorizada pelas pessoas.Jesus sempre age de maneira
completa. Talvez não seja da maneira que nós julgamos mais fácil ou menos dolorosa, mas
sempre é da maneira mais completa e eficaz.



2) Como você acredita que seja um milagre à maneira de Jesus?
Muitas vezes, queremos que o milagre aconteça da nossa maneira porque acreditamos que seja a
melhor forma. Mas não é. O milagre à maneira de Jesus é sempre o melhor. Talvez não seja o
mais fácil ou menos doloroso, mas é sempre o mais completo e é exatamente tudo o que precisamos.
Quando Jesus opera o milagre à Sua maneira, algumas coisas acontecem para torna-lo mais
completo e eficaz.

I – Vencemos os gigantes. Sempre há um gigante em nós a ser vencido. Um gigante, muitas vezes
ignorado é a falta de fé. Não podemos nos esquecer de que o milagre se dá por fé. A
incredulidade sempre é um gigante em nós. Hebreus 11: 6 diz que é necessário que aquele que se
aproxima de Deus creia. Você tem que lutar contra a incredulidade dentro do seu coração? Vença
este gigante hoje, em nome de Jesus.

II – Propagamos o nome de Jesus. O homem paralítico propagou o nome de Jesus entre os judeus
daquele lugar. As pessoas ao nosso redor necessitam conhecer. Elas não têm esperança ou fé, muitas
vezes porque faltam a elas testemunhos, falta a propagação do nome de Jesus. Romanos 10: 14 –
Como, pois, invocação aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram?
E como ouvirão se não há quem pregue? A maneira de Deus, sempre inclui a propagação do seu
nome a fim de que muitos outros possam também provar milagres e ter suas vidas
restauradas. Abra a sua boca, propague o nome de Jesus.

III – Experimentamos o encontro com Jesus e o Seu poder.Podemos perceber através do texto de
João, que o homem teve um encontro com Jesus e esse encontro trouxe a ele grande mudança de
vida em todas as áreas. Ele foi confrontado sobre o seu pecado e encorajado a viver uma vida que
agrade a Deus. Além, é claro, de ter recebido o milagre que tanto buscou. É assim que Jesus faz
conosco. Temos a oportunidade de nos encontrar com Sua presença transformadora e ainda
experimentar o Seu poder par operar milagres.

Conclusão: Quando Jesus opera um milagre em nossa vida, Ele faz de forma completa, pois Ele não
está olhando somente para aquilo que pedimos, mas Ele vê todas as coisas que envolvem a nossa
vida. Ele vai usar toda e qualquer situação para nos transformar e nos aprimorar. O milagre à
maneira de Jesus sempre será o melhor. Você deseja experimentar esse milagre? Levante a mão,
vamos orar.

Desafio:Diante desta palavra, nosso desafio desta semana, será o de deixar de lado o milagre à nossa
maneira e nos abrirmos para receber o milagre à maneira de Jesus. Pergunte a Jesus como Ele quer
operar o milagre na sua vida e abra seu coração para que isto aconteça.


