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O Deus dos Milagres 
Por Kiersten Paul 

  

As mães são nomeadas para ensinar os seus filhos. No entanto, algumas lições importantes são 

melhor ensinadas pelos nossos filhos. A lição da fé infantil é uma delas.  "Exceto vós ser 

convertidos, e tornar-se como crianças pequenas, eles não entrarão no reino dos céus. Quem, 

portanto, se humilhará como esta criança, o mesmo é maior no reino dos céus" (Mateus 18:3-

4). 

  

A fé de uma criança não tem desconfiança, cinismo ou medo. É inocente e tem confiança em Deus e na Sua 

Palavra. A fé de uma criança é pura e sincera. Uma criança não explica porque Deus não faz nada. Há uma 

simples confiança na capacidade de Deus para executar o que a Palavra de Deus diz. 

  

Quando se trata de fé para milagres e cura, as crianças não hesitam em acreditar. A nossa então filha de 

quatro anos, Caroline, por vontade própria, pediu para rezar pelos pés danificados da minha mãe. Ela meteu-

se no chão, pôs as suas minúsculas mãos nos pés da minha mãe e rezou uma simples oração de fé. É surpresa 

que os pés da minha mãe foram curados? 

  

Na nossa caminhada adulta com Deus, é fácil ficarmos insuídos pelas orações sem resposta para curar e 

adotar conceitos sem fé para nos protegermos da desilusão. Algumas dessas ideias podem incluir "Não é a 

vontade de Deus" ou "Deus tem um plano para esta doença."   Quando lemos a Bíblia, produz a fé para 

acreditar no que lemos. "Então a fé vem ouvindo, e ouvindo pela Palavra de Deus" (Romanos 10:17, NKJV). 

Podemos acreditar que ele já pagou pela cura e é a sua vontade de sarar. Isaías 53:5 diz: "Mas foi perfurado 

pelas nossas transgressões; foi esmagado pelas nossas iniquidades; sobre ele foi o castigo que nos trouxe a 

paz, e com as suas feridas estamos curados" (ESV). 

  

Recentemente, fui curado de um problema no ombro de 18 anos que tinha sido rezado muitas vezes, sem 

cura. Durante uma explosão de milagres num altar, percebi que precisava simplesmente de acreditar e 

aceitar o que a Sua Palavra diz. Jesus tinha tomado listras para a minha cura e cura era minha; Precisava 

acreditar e recebê-lo. Naquele dia fui curado. Não só o meu ombro estava curado, como também uma 

doença ocular com a quais sofria. Deus queria fazê-lo, mas faltava-me a fé infantil. 

  

Tal como a minha filha, que sabia que Jesus curaria a minha mãe, também nos encontremos a dizer como em 

Lucas 1:38: "Que seja para mim de acordo com a tua palavra." 

  

  
Nota: Keirstin Paul é uma mãe agradecida, que se espalha pelo sorriso, que adora Jesus, dedicada a iluminar a luz deste 

glorioso Evangelho. Atualmente, trabalha para Deus em Barcelona, Espanha, juntamente com o seu belo marido Ryan e os 

queridos filhos, Caroline e Monte. É filha dos missionários Monte e Dianne Showalter e foi criada na América Central. 

 

 

 

 



 
 
É um Deus dos Milagres 
Por Francisca Kear 

 
 

Foi numa época de profunda dor onde comecei fervorosamente à procura da presença do 

Senhor. Encontrei-me sozinho; e sem sequer falar a língua da terra, gritei a Deus por um 

milagre. Ele respondeu-me de tal forma que senti algo a mudar. Não fazia ideia que Deus me 

estava a moldar, a fazer-me inteiro de dentro para fora. "Tu és o Deus que faz maravilhas: tu 

declaraste a tua força entre o povo" (Salmo 77:14). 

 

"Como é que quando ele, o Espírito da verdade, chegar, ele irá guiá-lo para toda a verdade: 

pois ele não falará de si mesmo; mas o que quer que ele ouça, que falará: e ele vos vai enfeitiçar as coisas 

que virão" (João 16:13). 

 

Enquanto gritava para ele, ele libertou-me da dor e da depressão. Mas precisava de algo mais. Muitas vezes, 

senti-me vazio e sem esperança até que um dia obedeça à voz de Deus. Na hora mais sombria da minha 

vida, fez um milagre. Ele trouxe-me de volta, e eu disse que sim, Senhor, tu serás feito. 

  

Sendo a mais velha de doze crianças, aprendi a confiar no Milagreiro da minha mãe. Rezámos como uma 

família, e ela disse-nos para sermos sempre obedientes e fazermos a Sua vontade. Quando era criança, vi 

como a fé da minha mãe trouxe comida para a nossa mesa. Muitas vezes, não tínhamos comida nem forma 

de comprar. A minha mãe rezou ao Milagreiro durante a noite, e no dia seguinte a comida foi entregue à 

nossa porta. Aprendi a confiar nele nas pequenas coisas e dar-lhe a glória. É o Deus dos milagres e nunca se 

atrasa. 

 

Deus revelou o seu poder sobrenatural de muitas maneiras na minha vida. Trabalha para além da 

compreensão humana. Servimos a um Deus fiel que deseja a nossa fidelidade. É o curandeiro de todas as 

doenças. Ele é o nosso fornecedor, o nosso libertador, a nossa paz, a nossa alegria. O autor e finalizador da 

nossa fé, ele é aquele que nos escolheu e está nos chamando. Estamos dispostos? Eu sou, eu sou, eu sou. 

Estás? 

 

Se te sentes inseguro, vazio, perdido no meio de tudo o que vês ou ouves, volta para a Palavra de Deus. 

Arrependam-se. Desculpa, não é? Grite para Jesus. Construa um altar em oração. Faz o que o Senhor te está 

a chamar para fazeres agora, antes que seja tarde demais. 

 

"Ele é o teu louvor, e Ele é o teu Deus, que fez por ti estas coisas fantásticas e incríveis que os teus olhos viram" 

(Deuteronómio 10:21, NKJV). 

  

Este é o Deus dos milagres, sinais e maravilhas. Nada é impossível com ele. Hoje estou aqui porque fez um 

milagre na minha alma. Ele fez-me inteiro, e mostrou-me claramente que estava a dar-me uma esperança e 

um futuro. Alguém intercedeu, o Senhor ouviu, e veio salvar-me. Acredito que cada lágrima é uma oração à 

espera que um milagre aconteça. A resposta está a caminho. 

 

 
Nota: Francisca Kear mudou-se do Brasil para os EUA em 2001 e aprendeu inglês por conta própria. É mãe, esposa e 

esposa do pastor na Igreja Apostólica Da Água Viva em Caribou, Maine. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Ainda é o Deus dos Milagres 
Por Maci Pedigo 

 

Alguns diriam que milagres não acontecem hoje. Estou convencido do contrário.  O sol brilhava 

brilhantemente a 28 de março de 2011. A caminho de Chicago para as férias de primavera, o 

meu irmão Georgeon estava a conduzir com o pai a andar de caçadeira e a mãe e eu atrás. 

Estávamos na estrada há algum tempo quando ouvi a mãe gritar: "JESUS!" Em câmara lenta, vi 

o chão inclinando-se num ângulo estranho através do para-brisas. Fechei os olhos, juntando-me 

à mãe para gritar: "Jesus!" Pensei: "Estamos a filmar! As pessoas morrem quando rolam!" 

  

Enquanto viajava à velocidade da autoestrada, o eixo tinha-se partido fazendo com que a nossa carrinha 

capotava duas vezes, deslizando pela mediana em direção ao trânsito que se aproximava. Felizmente, as 

rodas dianteiras apanharam um cabo de aço, despenhando-nos na mediana. A carrinha tinha aterrado do 

lado do condutor, pendurando o pai e eu dos nossos cintos de segurança. Depois de garantir que ninguém 

estava ferido, ouvimos passos de homens na lateral, agora no topo, da carrinha. Tiraram o pai primeiro e 

depois o resto de nós pelo porta-malas. 

  

A nossa família ficou unida, ilesa, a olhar para os destroços. Enquanto tivemos um momento para agradecer a 

Deus pela sua proteção, alguém gritou o nome do meu pai. O grupo musical conhecido como Royal Tailor 

Band parou.  Eles carregaram os nossos pertences na carrinha deles e levaram-nos para a casa do nosso 

primo, que estava a poucos quilómetros de distância. 

  

Depois de publicar fotos do acidente no Facebook, uma das senhoras da nossa igreja enviou à mãe um e-

mail explicando um sonho que ela tinha seis semanas antes. Ela tinha visto a nossa carrinha claramente 

destruída. Viu o pai pendurado no cinto de segurança do banco do passageiro, morto. O motorista, que não 

reconheceu, virou-se para ela e disse: "Ora pela família Pedigo." Ela imediatamente orou e recrutou duas 

outras senhoras para orar estava bem. No dia do nosso acidente, ela estava a conduzir quando o Senhor a 

levou a orar por nós. Ela puxou para o ombro da estrada, chamou os seus parceiros de oração, e começou a 

intercedê-lo por nós. O carimbo do tempo da publicação da mãe no Facebook foi o momento exato em que 

foi solicitada a encostar e orar. 

  

Seis semanas antes do momento do nosso maior perigo, Deus usou um sonho para pedir orações como 

cobertura, para nos proteger da morte. Tinha tudo sob controlo. Até forneceu transporte para abrigo depois 

do acidente. 

  

Deus ainda está a fazer milagres. Ele ouve as nossas orações e se a necessidade é grande ou pequena, é 

tudo igual para Ele. Como ele diz em Jeremias 32:27: "Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne: há 

alguma coisa demasiado dura para mim?" 

  

  
Nota: Maci Pedigo é licenciado no Indiana Bible College e atualmente é diretor musical e assistente administrativo em 

Haven of Hope em New Haven, Connecticut.  

 

 

  

 
 
 
From the Editor 

Deus Está a Fazer Coisas Poderosas! 
Deus está abrindo muitas portas e este boletim está agora disponível em 

Inglês, Árabe, Chinês, Checo/Eslovaco, Holandês, Francês, Georgiano, Alemão, Grego, Húngaro, Italiano, Japonês, Coreano, 
Polaco, Português, Romeno, Russo, Espanhol, Suaíli, Sueco, Tagalog, Sinhala, Sri Lanka, Cree e Tailandês 

Por favor, ajude-nos a rezar por mais tradutores! 
 

Visite ladies prayer international no Facebook e "gosto" da nossa página!  

 

 

 

https://www.facebook.com/ladiesprayerinternational/?fref=ts

