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NOTAS: 

 

 

 

 

 

 

 

PONTOS PRINCIPAIS: 

 Sinais e maravilhas são demonstrações do poder de 

Deus. 

 Sinais e maravilhas ajudam o incrédulo a crer. 

 Sinais e maravilhas abrem portas para falar a Verdade. 

 Sinais e maravilhas seguem aos crentes. 

 

O propósito dos sinais e maravilhas. 

As vezes, parece que acontecem mais milagres fora da 

igreja do que dentro dela. Há uma razão para que isso 

aconteça. Precisamos entender por que deve haver sinais e 

maravilhas. Muitas vezes, nós oramos para que pessoas sejam 

curadas , mas quando não são, ficamos desanimados. Deus 

permite que os santos passem por provas para aperfeiçoar-lhes 

a fé, enquanto descrentes não precisam passar por provas 

porque eles ainda não creem. O que eles precisam é crer, e é aí 

que entram os sinais e maravilhas. 

Em êxodo 4:1-9, Deus diz a Moisés que Ele o enviará 

para o povo de Israel com a mensagem de que os vai libertar. 

Moisés estava com medo de que Israel não acreditasse nele, 

então Deus deu a Moisés um sinal para ajudá-lo para que Israel 

acreditasse que ele foi enviado por Deus. Este sinal era a vara 

que se transformava em serpente que Moisés. 

Então Deus deu a Moisés o sinal de colocar a sua mão 

em seu peito e deixá-lo leproso. E quando Moisés colocava sua 

mão novamente no seu peito, ficava curado. Deus também fez 

com que a água que Moisés jogava no chão se tornasse em 

sangue. Estes sinais foram dados para que Israel acreditasse 

que Deus apareceu a Moisés. dizendo a ele que libertaria Israel 

da escravidão. 

Alguns podem ter se perguntado: "Uma geração má e 

adúltera pede um sinal?" Eles estão se referindo ao verso a 

seguir: 

“Esta geração perversa e infiel pede um sinal; mas 

nenhum sinal lhe será concedido, a não ser o sinal de Jonas." 

Jesus se afastou, então, deles e partiu dali.” (Mateus 16:4, 

KJA). 
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NOTAS: 
Olhe para o motivo, Jesus disse o seguinte: 

“Então alguns dos mestres da lei e fariseus lhe pediram: 

Mestre, queremos ver da tua parte algum milagre". (Mateus 

12:38, KJA). Jesus já tinha feito muitos milagres, ainda assim 

os fariseus não acreditaram que Jesus era o Cristo. Eles 

estavam vindo a Jesus com o motivo errado, então eles não 

creram. Eles estavam vindo para tentá-lo, desejando que Ele 

desse a eles um sinal. Uma geração adúltera pede um sinal. 

Em João 10:25 encontramos a resposta; “Respondeu-

lhes Jesus:Eu já vo-lo disse, e vós não acreditais." As obras que 

realizo em Nome de meu Pai testemunham a meu favor’” (KJA). 

Em outras palavras, Jesus disse que as obras que Ele faz são 

confirmações do Pai que Ele é o Cristo. 

Sinais são realizados especificamente para que o 

descrente creia. Maravilhas não somente fortalecem a fé do 

crente, mas também ferem o reino de Satanás, através deste 

processo, Satanás libera pessoas. 

Exemplos de sinais e maravilhas. 

Um exemplo de sinais e maravilhas que ajudaram as 

pessoas a acreditarem está em Atos 8:5-8. " Indo Filipe para 

uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava a Cristo. Assim que 

o povo ouviu a Filipe, e viu os sinais e maravilhas que ele 

realizava, deu unânime e absoluta atenção ao que ele 

ensinava. Porquanto os espíritos imundos abandonavam a 

muitos, aos berros, e um grande número de paralíticos e 

aleijados eram curados. E, por este motivo, grande alegria 

sobreveio àquela cidade-(KJA). 

 No verso 13, lemos; “O próprio Simão, da mesma 

forma, creu e foi batizado, e acompanhava com curiosidade a 

Filipe por toda parte, contemplando perplexo os grandes sinais 

e maravilhas que eram realizados."(KJA). 

Perceba aqui que eles deram atenção ao Evangelho 

quando eles viram os sinais e maravilhas que eram realizados. 

Por causa destes sinais e maravilhas, muitas pessoas creram 

no Evangelho. A Bíblia diz que houve grande alegria naquela 

cidade. 

Sinais e maravilhas abrem portas para a Verdade. 

Sinais e maravilhas abrem portas para falar a Verdade. 

Estas manifestações do poder de Deus são a prova que Deus 

está conosco, e multidões podem se voltar a Jesus. 

“Estando Ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, 

muitos, vendo os sinais que Ele fazia, creram em seu Nome.” 

(João 2:23, KJA). 
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NOTAS: 
“Entretanto, muito dos que tinham ouvido a pregação 

aceitaram a Palavra, chegando o número dos homens que 

creram próximo de cinco mil"(Atos 4:4 KJA). O que aconteceu 

para que cinco mil pessoas cressem no Evangelho? Atos 

capítulo três nos dá a resposta, foi através do milagre do porta 

formosa quando o homem coxo foi curado. 

Depois também quando Jesus ressuscitou a Lázaro dos 

mortos (o qual fez para que as pessoas acreditassem que Ele 

era enviado da parte de Deus), muitos creram nEle a ponto de 

os fariseus dizerem,"...Eis que o mundo todo vai após Ele!". 

(João 12:19b, KJA). 

O que aconteceria se tais milagres acontecessem em 

certos lugares em nossa cidade? No submundo das forças 

satânicas, haveria grande confusão e medo, eles se 

espalhariam devido à manifestação do poder de Deus. 

  Sinais e maravilhas demonstram o poder de Deus. 

Sinais e maravilhas são demonstrações do poder de 

Deus. Vamos olhar como o apóstolo Paulo pregou aos 

Romanos. 

“…pelo poder de sinais e maravilhas e por meio do 

poder do Espírito Santo; de modo que desde Jerusalém e 

arredores, até Ilírico, tenho proclamado plenamente o 

Evangelho de Cristo." (Romanos 15:19 KJA). 

Que declaração ele faz aqui! Não somente ele preparou 

uma pregação, mas ele também dependeu do poder do Espírito 

e suas manifestações com muitos sinais e maravilhas. 

“Minha mensagem e minha proclamação não se 

formaram de palavras persuasivas de conhecimento, mas 

constituíram-se em demonstração do poder do Espírito, para 

que a vossa fé não se fundamente em sabedoria humana, mas 

no poder de Deus." (1 Coríntios 2:4-5 KJA). 

Lembre-se que os verdadeiros adoradores adorarão a 

Deus em Espírito e em Verdade. 

"Então, os discípulos saíram e pregaram por toda parte; 

e o Senhor cooperava com eles, conformando-lhes a Palavra 

com os sinais que a acompanhavam. Amém” (Marcos 16:20 

KJA). 

“E estes sinais seguirão aos que crerem: Em meu Nome 

expulsarão demônios; em línguas novas falarão. Pegarão 

serpentes com as mãos; e, se algo mortífero beberem, de 

modo nenhum lhes fará mal, sobre os enfermos imporão as 

mãos e eles serão curados!" (Marcos 16:17-18 KJA). 
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Jesus disse que sinais e maravilhas seguirão aos que 

crerem. No entanto, isto acontecerá quando a Igreja sair e 

ministrar a Palavra (Evangelho). 

Em Atos 1:6-8, os apóstolos pediram "...Senhor, será 

este o tempo em que restaurarás o Reino de Israel?" Ele lhes 

afirmou: "Não vos compete saber as épocas ou as datas que o 

Pai estabeleceu por sua exclusiva autoridade. Contudo, 

recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e 

sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em 

toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra!"(KJA). 

Veja que os discípulos perguntaram sobre a restauração 

de Israel. Eles perguntaram a Jesus se ela ia restaurar Israel 

naquela época. Jesus disse a eles que não competia a eles 

saber sobre os tempos e as épocas. Referente a questão deles 

sobre restauração, Jesus diz que eles receberiam poder e 

seriam testemunhas Dele (para pregrar o Evangelho) por todo o 

mundo. Esta é a palavra da reconciliação falada em 2 Coríntios 

5:18-19. Nós receberemos poder para sermos testemunhas do 

Evangelho, para reconciliar ou para tirar as pessoas do poder 

de Satanás para o poder de Deus. Em outras palavras, os 

crentes receberão poder para destruir as amarras que Satanás 

tem nas cidades, nações e no mundo. Pessoas poderão ser 

libertas de suas influências para que possam ver a Verdade e 

vir até Deus. 

Oração para ousadia e a manifestação do poder de 

Deus. 

Os apóstolos já tinham recebido o dom do Espírito 

Santo, logo eles obviamente detinham poder, mas em Atos 4 

eles oraram para que Deus desse a eles toda a ousadia para 

falar a Palavra (Evangelho) pela manifestação de sinais e 

maravilhas. 

“Agora, pois , ó Senhor, considera as ameaças deles e 

capacita os teus servos para proclamarem a tua Palavra com 

toda a intrepidez. Estende a tua mão para curar e realizar 

sinais e maravilhas por meio do Nome do teu Santo Servo 

Jesus!" (Atos 4:29-30, KJA). 

"...e com toda a coragem saíram anunciando a Palavra 

de Deus. E maravilhosa graça estava sobre eles".” (Atos 4:33 

KJA). 

Precisamos fazer esta oração: "Nos dê, Senhor, uma 

manifestação do seu poder através de sinais e maravilhas, em 

nome do Senhor Jesus Cristo, para que possamos pregar ao 

mundo (Evangelho) com toda a coragem". 
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NOTAS: 
 

GABARITO:   C, B, D, A, D  
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NOTAS: QUESTIONÁRIO DO ALUNO 
 

Nome: ______________________  Data: _________________ 

 

I. O propósito dos sinais e maravilhas. 

A. Êxodo 4:1-9. 

B. Mateus 16:4. 

C. Mateus 12:38. 

1. Eles estavam vindo a Cristo com a motivação errada. 

D. João 10:25. 

E. Sinais são realizados especificamente para que o 

descrente creia. 

II. Exemplos de sinais e maravilhas. 

A. Atos 8:5-8, 13. 

1. As pessoas deram atenção ao Evangelho quando 

viram os sinais e maravilhas. 

III. Sinais e maravilhas abrem portas para a Verdade. 

A. João 2:23. 

B. Atos 4:4. 

C. Sinais e maravilhas criam confusão e medo nos 

espíritos satânicos. 

IV. Sinais e maravilhas são demonstrações do poder de Deus. 

A. Romanos 15:19. 

B. 1 Coríntios 2:4-5. 

C. Marcos 16:20. 

D. Marcos 16:17,18. 

1. Jesus disse que sinais e maravilhas seguiriam aos 

que crerem, mas somente quando a Igreja sair e 

ministrar. 

E. Atos 1:6-8. 
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NOTAS: 
1. Os crentes receberão poder para destruir as amarras 

que Satanás tem nas cidades, nações e no mundo. 

F. Atos 4:29-30,33. 

1. Os apóstolos oraram pedindo a Deus que lhe 

dessem intrepidez para falar a Palavra com 

manifestações de Seu poder com sinais e 

maravilhas. 
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NOTAS: QUESTIONÁRIO 
 

Nome: ______________________  Data: _________________ 

 

1. Um propósito legítimo para que haja sinais e maravilhas é... 

a. Ensinar doutrina. 

b. Orientação diária. 

c. Ajudar aos descrentes a crerem. 

d. Demonstrar maturidade espiritual. 

 

2. Por que Jesus disse, "uma geração má e adúltera pede um 

sinal?" 

a. Pessoas perversas não merecem sinais e 

maravilhas. 

b. Refere-se aos fariseus que tinha motivos 

inapropriados. 

c. Deus não pode operar milagres com pessoas que 

pecaram. 

d. Crentes devem evitar sinais e maravilhas. 

 

3. Quais das seguintes afirmações NÃO é um sinal que seguirá 

ao que crer(Marcos 16:17-18)? 

a. Eles expulsarão demônios. 

b. Eles falarão em novas línguas. 

c. Eles imporão as mãos nos doentes, e eles serão 

curados. 

d. Eles tentarão a Deus com ações insensatas. 

 

4. Quais dois versos fazem alusão ao fato de que os sinais e 

maravilhas abrem portas para a Verdade? 

a. João 2:23,Atos 4:4. 

b. Gênesis 1:1. Apocalipse 22:21. 

c. 2 Isaías 12:3, Ezequias 14:8. 

d. Atos 2:38,João 3:16. 

 

5. Para qual outro propósito sinais e maravilhas podem ser 

usados? 

a. Confundir espíritos satânicos. 

b. Demonstração do poder de Deus. 

c. Dar aos apóstolos coragem para ir e ministrar. 

d. Todas as alternativas. 
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NOTAS: QUESTÖES DISCURSIVAS 
 

Nome: ______________________  Data: _________________ 

 

Quais são os três pontos que se destacaram para você? 

 

1.  

 

 

 

2.  

 

 

 

3.  

 

 

 

 

Em qual ponto você vai se esforçar para aplicar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por favor, compartilhe qualquer outra reflexão ou testemunhos: 

 

 


