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PRINCÍPIOS: 

O QUE SERVE DE BASE A ALGUMA COISA; 
CAUSA PRIMEIRA, RAIZ, RAZÃO. 

FONTE OU CAUSA DE UMA AÇÃO. 

OS MILAGRES SEMPRE SÃO PROVOCADOS 
COM BASE EM PRINCÍPIOS. 



NECESSIDADE ESPECÍFICA
Os milagres de Jesus são manifestos de

acordo com a necessidade: 

“Seguia-o uma numerosa multidão”  
João 6. 2 

"Então, Jesus, erguendo os olhos e vendo
que grande multidão vinha ter com ele,
disse a Filipe: Onde compraremos pães

para lhes dar a comer?” - João 6.5 



MILAGRE - ESPECIALIADE
DE JESUS

Jesus sabe o que fazer diante de

qualquer necessidade: 

"disse a Filipe: Onde compraremos pães
para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o
experimentar; porque ele bem sabia o que

estava para fazer” - João 6.5b 



PARTICIPAÇÃO
Jesus nos permite  participar dos

milagres:  

 
"Um de seus discípulos, chamado André,
irmão de Simão Pedro, informou a Jesus:
Está aí um rapaz que tem cinco pães de

cevada e dois peixinhos; mas isto que é para
tanta gente?” - João 6.8-9 



PRIMÍCIAS
"Jesus tomou os pães, agradeceu a Deus e
os repartiu entre o povo. Em seguida fez o

mesmo com os peixes" - João 6.11 

Os pães e os peixes foram dados

primeiro a Jesus como primícias.  

Pv. 3.9-10 



PRIMÍCIAS

“As primícias dos primeiros frutos da 
tua terra trarás a Casa do Senhor 

teu Deus” - Ex. 23.19



CONSAGRAÇÃO
Tudo o que é consagrado a Jesus

é protegido, abençoado e multiplicado:  

"E, quando já estavam fartos, disse Jesus
aos seus discípulos: Recolhei os pedaços
que sobraram, para que nada se perca.
Assim, pois, o fizeram e encheram doze

cestos de pedaços dos cinco pães de
cevada, que sobraram aos que haviam

comido” -João 6.12 



O S M A R  M I S A E L  D I A S  -  1 0 . 1 2 . 2 0 1 7

 APLICAÇÃO

Qual sua 
maior  

necessidade?

O que Deus 
já colocou 

em suas 
mãos?

O que você 
vai consagrar 
a Jesus hoje?


