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Por que cremos em milagres
Pr. Harry Tenório

"Então Jesus lhe disse: Se não virdes sinais e milagres, não crereis."  (João 4 : 48)

O tom da afirmação de Jesus é critico e tinha uma causa. Entre parênteses na minha 
bíblia está à explicação para a causa, na sua terra ninguém acreditava na possibilidade 
de milagres. Isto é possível entre os que crêem em nele? Obviamente, “não” é a 
resposta. Por isto insistia sempre: Creiam em mim. Está aqui a forte causa para a 
explicação para milagres escassos.  Ao chegar na Galiléia, região onde Jesus fez muitos 
milagres deram-lhes as boas vindas. Na festa da Páscoa, em Jerusalém, os galileus 
haviam visto muitos sinais e milagres que Jesus havia feito e agora criam Nele e nos 
milagres que pode realizar.  Havia sido ali na Galiléia que realizara o seu primeiro 
milagre, transformou água em vinho. Aproximou-se de Jesus um oficial, tinha um filho 
doente à beira da morte e por sito clamava por um milagre. Ele afirmou que se não 
vissem sinais e milagres não creriam nele. Para o homem que tinha o filho doente, esta 
era a questão que menos importava. O que importava de fato era sua presença em sua 
casa com certa pressa para que desse tempo de realizar uma cura antes que seu filho 
morresse.   O que tinha o oficial para que Ele realizasse a cura? Tinha um problema, 
tinha fé e tinha pressa.

Condicionamos a realização de um milagre ao tempo. Quando estamos com uma 
necessidade, temos pressa em resolvê-la, tememos não suportar a prova do tempo.  O 
pai daquele menino condicionou a cura à visita física de Jesus ao local onde o seu filho 
moribundo sofria. A cura não se processou como da forma esperada, pois Jesus disse: 
“Vá para sua casa, quando chegar lá o seu filho vive”.  Caro leitor, neste ponto da 
reflexão você já pode descobrir que os milagres não estão condicionados ao tempo, nem 
à presença física de Jesus. Basta ter o problema e crer. Por que condicionamos os sinais e 
milagres de Jesus a fatores externos? O texto evolui dizendo que o oficial creu na palavra 
de Jesus e foi para sua casa. Quando estava ainda a caminho da sua casa alguns 
funcionários que trabalhavam para ele vieram e noticiaram a cura. Ao receber a notícia 
maravilhosa desejou descobrir à hora exata da cura. À uma hora da tarde de ontem, 
responderam aqueles homens. Lembrou que foi exatamente aquela hora que Jesus 
havia liberado a palavra de cura. Que constatação maravilhosa! Quando é liberada uma 
palavra de cura o milagre acontece no exato momento que a palavra foi dada. 

A constatação mais impressionante acerca daquele milagre está no versículo 48, onde 
Jesus afirma que o milagre é um agente auxiliar da fé. Quando nossos olhos contemplam 
um milagre a fé é ativada. É esta a causa de continuarmos crendo em milagres, eles nos 
ajudam a crer em Deus. Como sem fé é impossível agradarmos a Deus, posso 
compreender que o milagre que você está necessitando em sua vida é algo que desperta 
profundo interesse em Jesus. Com a realização daquele milagre à hora exata que Jesus 
havia liberado a palavra, “todos os da sua casa creram nele”.  Aqui encontro outra boa 
motivação para o milagre. Existem famílias, como aquela daquele oficial, onde uns 
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Atividades Semanais

Domingo
08:00 - Consagração
09:00 - Escola Bíblica
17:00 - Intercessão
17:15 - Adoração Alternativa
18:00 - Culto da Família

Terça
19:30 - Ensaio do Min. de Dança
20:00 - Futebol Masculino

Quinta
19:30 - Culto da Santificação

Sexta
20h:00 - Futebol Feminino

Sábado
15:00 - Futebol Masculino
15:00 - Ensaio do Min. de Louvor
19:00 - Ensaio do Min. de Coral

.................................................................

Aniversariantes
da Semana

02.Dez : Luciel Vericio de Araújo
05.Dez : Priscilla Cavalcante Lins
06.Dez : Parícia Souza Gomes Alves
08.Dez.: Fabrício Raniere dos Santos

................

......................................................................................................................

Jornalzinho dos 
Ministérios

Em breve estaremos anunciando o 
vencedor do “Nome do Jornal de 

Ministérios”.

Propósitos de Jejum e Oração

1.Pastores e Líderes

2.Estruturação dos Ministérios de Ação Social 
e Integração.

3.Ministério Infantil “Gênesis Kids”

4.Implantação de Grupos Pequenos

5.Acampamento -  02 à 05/Fev - 2008

6.Encontro de Lideres: 07 - 09/Dez

7.Evento 3éD+: Jan/2008

Agenda Gênesis

07 à 09/Dez : Encontro de Lideres

Jan/2008 : Evento 3éD+

02 à 05/Fev- 2008 : Acampamento

......................................................................................................................

Questões Curiosas 

1. Qual o maior capítulo da Bíblia? 

2. Qual o menor versículo da Bíblia ? 

3. Qual o maior versículo da Bíblia ? 

4. Quantas palavras a Bíblia contêm aproximadamente ? 

Respostas?

No próximo Informativo.

continuação na pág.2



EBD

É a Escola Bíblica 
Dominical, onde 

você aprende mais 
da palavra de Deus.

Seja qual for a sua 
idade, participe!

Domingo : 9h

Cantina

Todos os domingos 
após o culto, temos 
lanches onde você 

pode saborear.

Todos os fundos 
arrecadados 

destinam-se a 
construção da 

igreja, a eventos ou 
ministérios.

Deseja 
compartilhar um 
testemunho no 
informativo?

Escreva seu 
testemunho, 

entregue a um 
diácono ou envie 

para:

faleconosco@ 
ibgenesis.com.br

Agende uma 
Visita no seu Lar 

Você que está 
passando por algum 

problema ou 
simplesmente 

deseja um visita em 
seu lar, entre em 

contato com 
9125.0340 (Braz) e 
agende uma visita 

do Min. de Visitação.

Pastores e
Presbíteros

Pr. Harry Tenório
82-9444.7751 
pastorharry@

ibgenesis.com.br

Pr. Agripino 
Marinho

82-3352.2219

Pr. Guilherme 
Cerqueira

82-9973.1510 
pastorguilherme@
ibgenesis.com.br

Pr. Plínio Silva
82-8827.9352
pastorplinio@

ibgenesis.com.br

Presb. Luiz Carlos
82-9973.3600

lulaelu@ig.com.br

Nossos 
Ministérios

1.Min.Adolescentes 
2.Min.Casais 
3.Min.Coral 
4.Min.Crianças 
5.Min.Dança 
6.Min.Diáconos 
7.Min.Escola Bíblica 
8.Min.Esportes 
9.Min.Gestão 
10.Min.Intercessão 
11.Min.Jovem 
12.Min.Libras 
13.Min.Louvor 
14.Min.Pastoral 
15.Min.Teatro 
16.Min.Visitação

Agende Gabinete 

82.30323019

82.93617222

.........................................................................................

Acampamento da Família - 2008

As vagas para o acampamento já estão acabando, existem poucas 
disponíveis, não deixe para a última hora e garanta-se já, no Acampamento 
da Família 2008. Adquiria o seu carnê de pagamento e a rifa (Sorteio de 1 
Computador), no stand do acampamento. Lembramos que, para a  
confirmação da inscrição será necessário pagar a 1ª parcela do carnê. Ore 
por esse evento, pois, ele será inesquecível!

- Local: Quilombo Park Hotel (União dos Palmares, a 80 km de Maceió)
- Data: 02-05/Fev
- Investimento: R$ 120,00 (individual)
- Confira as fotos: www.hotelquilombo.com

.........................................................................................
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manifestam a fé em Deus e outros não. Enquanto o oficial clamava por uma 
cura, seus familiares pranteavam a morte eminente do menino.  Quando o 
oficial chegou a sua casa contando que à hora exata do seu encontro com o 
Mestre e da palavra que havia recebido à cura se processou, todos creram 
Nele. Aqui cabe uma última conclusão. Muitas vezes reclamamos dos 
problemas que atravessamos em família, sobretudo quando cremos 
fielmente no Senhor. Quantas vezes o Senhor já não ouviu orações de 
crentes aflitos se perguntando: “Por que estou passando isto se sou fiel a 
ti?” Talvez o problema deste oficial seja o mesmo seu. Se não há 
dificuldades também não existem os milagres, e sem a existência dos 
milagres os que sentem mais dificuldades em crer, não crerão. Se tudo ao 
final se resolve de forma maravilhosa, não vale passarmos um pouco de 
tensão para que os nossos familiares sejam alcançados por Deus? Por tudo 
isto, continuamos crendo e buscando os seus milagres.

Encontro de Líderes 2007
07 à 09/Dez  : na Gênesis  : com Pr. Anésio (Comunidade Carisma - SP) :Últimos dias para a inscrição

Próximo Domingo, devido ao 
Encontro de Líderes, não haverá 

EBD 

.........................................................................................

Escatologia
A sala dos Jovens (Papo Cabeça) está sendo abençoada com aulas a 

respeito dos últimos dias da humanidade na terra. Está sendo tremendo, 
pois, os jovens estão aprendendo de uma maneira dinâmica e 

espontânea sobre este assunto tão comentado e discutido.

                                 
 A Bíblia toda (66 livros) teve cerca de 40 escritores, por um período de 16 
séculos aproximadamente, os quais não se conheceram; pertenciam a 
diversas classes, de continentes diferentes, muitas vezes sem ter 
conhecimento do que os outros haviam escrito. A perfeita unidade da 
Bíblia, quando a lemos, inspira-nos a glorificar a Deus porque em meio a 
alegrias e tristezas, o produto final apresenta uma só mensagem e uma 

Aprendendo mais sobre

a Palavra de Deus

Delícia

Leve para sua casa um delicioso Panettone por apenas R$ 10,00 e ainda 
abençoe o acampamento da família 2008. Toda a renda será revertida para 
as despesas com a  alimentação no acampamento.

.........................................................................................

continuação...

FIM!

Acontecerá no próximo fim de semana o congresso de líderes. Várias 
pessoas já garantiram presença, garanta já a sua. Últimos dias para a 
inscrição.

-O que teremos no encontro? Plenárias, oficinas e mesas redonda que 
contarão com a participação de pastores e líderes de Alagoas. 
Compartilharemos idéias sobre canto, teatro, instrumentação, finanças, 
cultos e programações temáticas, processo AMAR (Atrair, Mobilizar, 
Arraigar, Reciclar), ministério jovem, ministério esportivo e ministério de 
louvor.

-Quem deve participar? Pastores, líderes, voluntários, empresários, 
professores de Escola Bíblica, pessoas que desejam se integrar em 
ministérios, ou até mesmo pessoas com potencial de liderança ainda não 
utilizado.

-Participações: Pr. Anésio (Comunidade Carisma - SP), Pr. Jessé 
(Comunidade Moriá - Processo AMAR), Pr. Jonson (Ig. Batista no Trapiche - 
Ministério Esportivo).

- Inscrições: Últimos dias -

Encontro de Líderes - 07 à 09/Dez - 2007
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