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Sinais e Prodígios
Iniciamos mais um mês comemorativo na Igreja Memorial Batista com o
tema “Perseverando no poder de Deus.” Trataremos deste assunto durante o
mês de maio.
O poder de Deus se manifesta através dos sinais e prodígios, dentre
outras manifestações. Fazem parte da ação de Deus no estabelecimento de
Seus propósitos. Ele age tanto na natureza quanto no homem. Age
demonstrando, realizando o sobrenatural e o invisível. “Mas foi Deus quem fez
a terra com o Seu poder, firmou o mundo com a Sua sabedoria e estendeu os
céus com o Seu entendimento”, assim se expressa o profeta, em Jeremias
10:12.
Quando analisamos um dos nomes de Deus na Bíblia encontramos
Elohim (e El) que é o nome hebraico genérico para Deus. Seu significado
etimológico é “força, poder”, e refere-se a Deus como criador, como ser
transcendente e como Deus acima de todos os outros. (Luiz Sayão – O
Significado dos nomes de Deus). Deus com Sua força e poder que transcende
o material, o físico, realiza como quer, quando quer e da maneira que quer,
sinais e prodígios.
Sinais e prodígios são tratados na Bíblia da seguinte forma: No hebraico,
oth (sinal, milagre é usado 79 vezes no Antigo Testamento). No grego,
semeion, usado 73 vezes no Novo Testamento.
No hebraico, são sinônimos: motheph (maravilha); nes (insígnia,
emblema, advertência); maseth (sinal, tocha, aviso). No grego, são sinônimos,
Teras (sinais, maravilhas); dunamis, (poder, um ato de poder especial). “Essas
palavras são usadas para falar de ocasiões especiais nas quais os trabalhos
divinos fazem maravilhas entre os homens para chamar atenção de modo que
sua vida e busca espiritual sejam melhoradas.” (R.N. Champlin, vol. VI, p.227).
Seguindo nosso tema mensal que versa sobre “prodígios e sinais”, Atos
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eram feitos por intermédio dos apóstolos”.

O Senhor Jesus passou três anos ensinando, treinando, acompanhando
os discípulos. Capacitou de várias maneiras até que estivessem aptos a darem
continuidade à obra redentora da cruz. Assim, Ele mesmo diz: “Estes sinais
acompanharão os que crerem: em Meu nome expulsarão demônios; falarão
novas línguas; pegarão em serpentes; e, se beberem algum veneno mortal,
não lhes fará mal nenhum; imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão
curados" (Marcos 16:17-18).
Os discípulos foram cheios do Espírito Santo em Atos para
prosseguirem na obra expansionista do Evangelho. Logo no capítulo três de

Atos, Pedro e João indo para o Templo, realizaram um milagre, curando um
enfermo que se encontrava na porta do Templo. A narrativa de Lucas
prossegue indicando inúmeras curas e milagres de Deus operados pelos
discípulos. O Livro de Atos está repleto da manifestação de Deus por meio dos
apóstolos.
As cartas gerais e pastorais também refletem o poder do Altíssimo
capacitando os anunciadores na hora da perseguição, dos açoites e das
prisões. O Senhor realizou muitos milagres nas cadeias, nos palácios, nas
vielas, nas montanhas.
A Bíblia termina com narrativas milagrosas e poderosas no livro do
Apocalipse. João recebe as últimas instruções sobre o fim dos tempos. Sinais e
prodígios indicarão os acontecimentos futuros e o desenrolar das atividades
finais do Leão da Tribo de Judá. Deus cria e termina todas as coisas porque
Seu nome é poder; Sua graça é poder; Sua misericórdia é poder. Seu nome é
criação; Seu nome é sabedoria; Seu nome é Deus Forte, Pai da Eternidade e
Príncipe da Paz; Seu nome é Emanuel, o Deus Conosco.

