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A fé que eu preciso para experimentar 
milagres vem ao reconhecer os 

milagres que Ele já tem feito em minha 
vida, renovar a minha mente pensando 
como Deus pensa, e assim desenvolver 

e usar a fé que Ele já me deu!



SERÁ QUE É POSSÍVEL…

• Experimentar milagres sem fé? 

• Ter fé sem ouvir a Palavra de Deus? 

• Ter fé sem pensar no que Deus diz? 

• Ter fé sem obedecer ao que Ele manda?



A FÉ QUE EU PRECISO PARA 
EXPERIMENTAR MILAGRES



1 - Quando é difícil acontecer milagres

•Marcos 6:1-6 

•Jesus tem dificuldade para operar milagres 

•O que estava errado?



2 - Muitos milagres… na vida dos outros

•Marcos 6:7-13  (paralelo com Mateus 10) 

•Jesus envia de 2 em 2  

•Os discípulos curam, expulsam demônios



3 - Uma situação inesperada… e um 
grande milagre!

•Marcos 6:30-44 

•A multiplicação dos pães  

•Ordem de Jesus:  “Providenciem vocês 
mesmos alimento para eles



4 - Uma tribulação pessoal e Jesus 
parece que não está por perto

•Marcos 6:45-52 

•Situação PESSOAL muito difícil 

•Precisam de fé para si mesmos 

•Muito medo, coração endurecido



As experiências dos discípulos

1. Fé para ver milagres na vida de outros 

2. Fé para suprir necessidades de outras 
pessoas  

3. Fé para a vida pessoal (familiar)



A fé e o coração
• João 14:1 (NVT) “Não deixem que seu coração fique 

aflito. Creiam em Deus; creiam também em mim. 

• Mateus 12:34 “.. Pois a boca fala do que o coração 
está cheio.” 

• Romanos 10:10 (NVI-PT) 10 Pois com o coração se 
crê para justiça, e com a boca se confessa para 
salvação. 



A fé e a mente

• Entender o que Deus tem feito em minha vida 

• Entender como Deus pensa 

• Entender como Deus opera 

• Renovar a mente a partir disso



A fé e a mente

• Mateus 6:26 Observem os pássaros. Eles não 
plantam nem colhem, nem guardam alimento em 
celeiros, pois seu Pai celestial os alimenta. Acaso 
vocês não são muito mais valiosos que os 
pássaros?



A fé e a mente

• Romanos 8:31-32 

• 31 Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se 
Deus é por nós, quem será contra nós?  

• 32 Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas 
o entregou por todos nós, como não nos dará 
juntamente com ele, e de graça, todas as coisas?



A fé e a mente
• Mateus 7:7-11  

• 7 “Peçam, e lhes será dado; busquem, e encontrarão; batam, e a 
porta lhes será aberta. 8 Pois todo o que pede, recebe; o que 
busca, encontra; e àquele que bate, a porta será aberta. 

• 9 “Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? 10 
Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra?  

• 11 Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos 
seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará 
coisas boas aos que lhe pedirem!



Uma só fé para tudo

• Fé para a salvação 

• Fé para a cura 

• Fé para a provisão 

• Fé para a libertação 

• Fé para milagres



A fé que eu preciso para milagres

• O que Deus já fez em minha vida PROVA que 
ele vai continuar a fazer milagres 

• Não deixar o coração endurecer, deixar a 
palavra penetrar - ouvir, pensar, falar 

• Coisas novas, inusitadas, não experimentadas, 
é o que ele fará em minha vida.


