Fé Para Milagres
A Bíblia contem muitas histórias que relatam os milagres que Deus fez para os Seus filhos. Alguns foram tão impresionantes
que era quase difícil acreditar. Outros milagres foram mais simples, mas ainda mostravam o poder de Deus operando. O
que tornou possível estes milagres foi a fé em Deus.
Noé não sabia como fazer o barco que Deus lhe pediu para construir, mas confiou que Ele ia lhe mostrar o que fazer.
Persistiu na tarefa por muitos anos e, como resultado disso, quando veio o Dilúvio, Noé e sua família se salvaram.

Deus, mostrenos o que
fazer a seguir.

Quando Deus disse a Moisés que queria libertar os filhos de Israel do Egito e do Faraó, Moisés era um simples pastor
que cuidava de ovelhas. Moisés precisou ter muita fé para acreditar que ia conseguir fazer tudo que Deus disse que
faria. Mas como Moisés teve fé, Deus pôde fazer muitos milagres pelos filhos de Israel: ajudá-los a sair do Egito, apartar as águas do Mar Vermelho para os filhos de Israel poderem passar, e fazer jorrar água potável de uma rocha
para eles beberem.

Rápido! Temos
que ir rápido!

Certa vez, durante uma fome, praticamente não
havia comida. O profeta Elias pediu a uma viúva
para lhe dar um pouco de pão, e prometeu que se
ela o alimentasse com o que seria seu último pão,
Deus a abençoaria e supriria comida suficiente
para ela e o filho até terminar a fome. A viúva teve
fé no que Deus disse. Ela deu esse pão para Elias, e
tudo o que Deus prometeu aconteceu.

Peça ajuda
para ela.

Mas é tudo
que nós
temos!

Isto é para
você.
Nossas
vasilhas de
azeite e
farinha estão
cheias de
novo!

Obrigado, Deus,
por cuidar de nós!

Quando Naamã, chefe de um exército estrangeiro, ficou doente, a menina israelita teve que ter fé para dizer à
esposa dele que o profeta Eliseu podia ajudá-lo. E como Naamã acreditou e fez o que Deus lhe disse, ele foi curado.
O profeta Eliseu
pode ajudar o
meu senhor.

É um
milagre!

Naamã, peça
a Eliseu para
ajudá-lo.

Maria e Marta pediram ajuda
a Jesus quando o irmão ficou
doente e morreu. E Jesus
concedeu-lhes o que elas
pediram com fé, e trouxe
Lázaro de volta à vida!
Fé no poder de Deus, tem
possibilitado muitos milagres.
Mesmo que você não veja
ou experimente grandes
milagres, ainda pode confiar
que Deus está do seu lado,
para ajudá-lo durante o dia.
Peça para ele o ajudar tanto
em coisas grandes como
pequenas.

Tiremos a pedra
do caminho
como Jesus
pediu.

Eu
acredito
no Seu
poder!
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Lázaro, vem
para fora!

