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TEMA: OPERAÇÃO DE MARAVILHAS

Operação de maravilhas é uma intervenção soAs leis da natureza são alteradas pela operação de
brenatural e inexplicável de Deus. Algo que seria im- maravilhas. A lei natural, por exemplo, a qual faz o
possível de acontecer torna-se realidade pela atuação ferro afundar, foi invertida no caso da viga que Eliseu
do poder divino.
fez nadar (IIRs 6.5,6).
Esse dom também é chamado de dom de milagres.

Lembremos ainda, também, do seu antecessor (Elias)
que,
pela fé, suspendeu as leis da natureza por um temOs milagres são intervenções diretas de Deus no homem ou na criação. É a ordem natural sendo mudada po, e o fluir do Jordão cessou, até que ele e seu servo
a partir da oração confiante de um ou mais de Seus tivessem passado (IIRs 2.8).
servos.
Moisés também controlou as leis da natureza quando
o Egito foi infestado pelas pragas.
O dom de milagres provoca “o desprendimento da
energia divina” em uma manifestação de poder sobreA palavra grega para milagres é “dunamis”. É dessa
natural no reino natural.
palavra que deriva o termo em português: dinamite!

Está diretamente ligado aos dons da fé e da cura,
Dinamite é um explosivo. Tem grande poder. Usasendo que a cura está associada ao ser humano (corpo, mo-la para tirar grandes rochas, para demolir edifícios
alma e/ou espírito), enquanto que o dom de milagres velhos e para muitas outras coisas.
abrange também eventos fora do homem.
Casos maravilhosos do Antigo Testamento:
1. Israel atravessou o mar Vermelho por terra seca (Ex 14.21-28)
2. Moisés fez brotar água de uma rocha (Ex 17.1-6)
3. Josué fez parar o sol (Js 10.12-13)
4. Elias orou para descer fogo do céu (1Rs 18.37-38) e Eliseu, seu sucessor, fez um machado flutuar (2Rs 6.1-7)
VENCENDO A MORTE!
O ministério do Sr. Jesus na terra
foi marcado por todo tipo de curas
e milagres. (Cf João 21.25).

JESUS sabia que sem milagres
jamais o povo o receberia como
vindo de DEUS. E assim dizia: “Se
não virdes sinais e milagres, não
crereis.” (Jo 4.48)
Nosso Mestre também atestou o
seu poder sobre a natureza:

Nosso Senhor tem todo o poder
1. Transformação da água em visobre a morte, pois para Ele “nada
nho
(Jo 2.1-11);
é impossível” (Lc 1.37).
2. O cessar da tempestade
“A morte foi engolida na vitória.
Ó morte, onde está sua vitória? Ó (Mt 8.23-26);
morte, onde está seu aguilhão?”
3. Andando sobre as águas
(1Co 15.54,55)
(Mt 14.22-31);
Destaco ainda os milagres da res4. Multiplicação dos pães e peixes
surreição do filho da viúva de Naim (Jo 6.5-14);
(Lc 7.11-17); e a ressurreição da fi5. Lázaro ressurge dos mortos
lha de Jairo (Mc 5.21-43).
(Jo 11.1-44).
E Ele próprio, venceu a morte!

QUAL O SEGREDO?
A Moisés foi concedido esse
dom como credencial ao ser enviado pelo Senhor à corte de Faraó.
(Ex 2.1-10).
Porém, o segredo não é dado a
homens com poderes próprios fora
do normal. Nem mesmo é a capacidade e a instrução que se obtêm
numa escola. Fique sabido, de que
é o poder do Espírito Santo!
Lembremos da orientação dEle:
“Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as
obras que eu faço e as fará maiores...” Jo 14.12
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