
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Série: Gerando Milagres 
Ministração de Célula 
Mensagem 01 
Tema: Gerando o Milagre pela Fé 

 
Marcos 5:25 a 34 
25 Aconteceu que certa mulher, que, havia doze 
anos, vinha sofrendo de uma hemorragia 
26 e muito padecera à mão de vários médicos, tendo 
despendido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada 
aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior, 
27 tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, 
por entre a multidão, tocou-lhe a veste. 
28 Porque, dizia: Se eu apenas lhe tocar as vestes, 
ficarei curada. 
29 E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no 
corpo estar curada do seu flagelo. 
30 Jesus, reconhecendo imediatamente que dele 
saíra poder, virando-se no meio da multidão, 
perguntou: Quem me tocou nas vestes? 
31 Responderam-lhe seus discípulos: Vês que a 
multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? 
32 Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera 
isto. 
33 Então, a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia 
do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele 
e declarou-lhe toda a verdade. 
34 E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou; vai-te em 
paz e fica livre do teu mal. 
 
Introdução 
Estamos iniciando a série “Gerando Milagres”. 
 
Gerar significa: dar origem, fazer nascer ou nascer. 
 
As coisas não acontecem do nada, sempre 
acontecem a partir de algo. 
 
E os milagres sempre acontecem por meio da fé de 
alguém. 
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Para aquele que crê, tudo é possível: 
 
Marcos 9:23b “...Tudo é possível ao que crê” 
 
Nesta série veremos como podemos ativar nossa fé 
para que os milagres sejam gerados. 
 
No texto que lemos vemos uma das histórias mais 
conhecidas no Novo Testamento sobre cura, e esse 
texto nos traz lições de como alcançar um milagre. 
 
Aquela mulher já havia buscado resposta em vários 
médicos, havia gasto tudo o que tinha e estava indo 
de mal a pior, até que ela ouviu falar de Jesus. 
 
E hoje veremos algumas chaves para gerar o 
milagre: 
 

1. A Fé é Ativada 
 

2. A Fé tem uma voz 
 

3. A Fé é Ação 
 
 
1. A Fé é Ativada  

 
Marcos 5:27 
“tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, 
por entre a multidão, tocou-lhe a veste.” 
 
Quando aquela mulher enferma há 12 anos ouviu 
falar dos feitos e milagres de Jesus, teve a sua fé 
ativada, creu que Jesus poderia lhe trazer a cura que 
já havia buscado em tantos lugares. 
 
A nossa fé é ativada por ouvir a Palavra de Deus: 
 
Romanos 10:17 
“De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela 
palavra de Deus.” 
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2. A Fé tem uma voz 

 
2Coríntios 4:13b 
“... “Cri por isso falei”.” 
 
O que você fala tem muita importância. 
 
Pv 18:19-20 
“Do fruto da boca o coração se farta, do que 
produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida 
estão no poder da língua; o que bem a utiliza come 
do seu fruto.” 
 
Deus não se move por necessidades, Deus se move 
em resposta a nossa fé. 
 
Aquela mulher enferma expressou a voz da sua fé e 
disse que ficaria curada: 
 
Marcos 5:28 
“Porque, dizia: Se eu apenas lhe tocar as vestes, 
ficarei curada.” 
 
3. A Fé é Ação 

 
Aquela mulher, buscando seu milagre, agiu, ela saiu 
da sua zona de conforto. 
Nada acontece até que você haja. 
 
Você não pode apenas ficar no campo da imaginação 
ou da confissão.  
É preciso uma atitude, uma ação. 
 
Aquela mulher deixou os paradigmas que a deixavam 
isolada e se lançou no meio da multidão, mesmo 
sabendo que poderia sofrer sanções por parte 
daqueles que estavam ao redor de Jesus. 
 
Se você tem alguma coisa para resolver, apenas 
pensar não resolve, você tem que agir. 
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Conclusão 
Todas as coisas acontecem a partir de algo, da 
mesma forma também são assim os milagres, eles 
são gerados. 
Os milagres são gerados a partir da fé. 
A fé pode ser ativada. 
A fé tem uma voz que produz vida. 
A fé se move, a fé age. 
  
Para refletir 
Tudo é possível ao que crê. 
 
Para Aplicação 
Pacto com o Pensamento: 
Pense de acordo com a Palavra de Deus. 
 
Pacto com sua Boca: 
Fale de acordo com a Palavra de Deus. 
 
Pacto com a Atitude: 
Aja de acordo com a Palavra de Deus. 
 
Viva o seu milagre. 
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