
OS MILAGRES DE JESUS

- A BOA NOVA (EVANGELHO) É PROCLAMADA COM

MARAVILHOSAS PALAVRAS  E  OBRAS EXTRAORDINÁRIAS

- AS ‘OBRAS’ DE JESUS SÃO SOBRETUDO OS SEUS MILAGRES 
(OU ‘SINAIS’, NA LINGUAGEM DE S.JOÃO)

- OS MILAGRES OCUPAM CERCA DE 1/3 DOS EVANGELHOS
(e S.João diz que se narram apenas alguns… Jo.20,30; 21,25; 
e, além disso, há milagres que só aparecem num evangelho, 
por ex: as Bodas de Canã em João ou o hidrópico em Lucas)



OS VÁRIOS GÉNEROS DE MILAGRES

• Expulsão de demónios (ex: Mc.9,14-29)

• Curas de enfermos: coxos, cegos, paralíticos, 

o hidrópico, a hemorroíssa…(ex: Luc.13,10-17; Mc.3,1-6)

• Milagres sobre a natureza: tempestade acalmada 
(Mc.4,35-41), mudança da água em vinho (Jo.2,1-11), 
multiplicação dos pães (Jo.6,1-15)

• Ressurreição (vivificação) de mortos: Lázaro, filha de 
Jairo, filho da viúva de Naim (ex: Jo.11)



JESUS : um milagreiro ?

• Jesus não quis ser tomado como um milagreiro:
«E Jesus ameaçou-os, dizendo: Olhai que ninguém o saiba.

Mas, tendo eles saído, divulgaram a sua fama por toda aquela 
terra» Mt.9,30-31); «Não entres sequer na povoação» (Mc.8,26)

• Jesus não quis que O tomassem como um milagreiro:
«Na verdade, na verdade vos digo que me buscais, não 

pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos 
saciastes» (Jo.6,26)



MILAGRE : SIGNIFICAÇÃO ESPIRITUAL

Para além do texto e sua narrativa literal,

deve buscar-se o que nos ensina cada milagre, isto é: 

DESCOBRIR O SEU CARACTER SIMBÓLICO

Exemplos: Bodas de Canã (Jo.2,1-12) 

Cura do cego (Mc.8,22-26)

Multiplicação dos pães (Mt.14,13-21)



SIGNIFICADO TEOLÓGICO DOS MILAGRES

• Jesus tem compaixão para com os que sofrem e revela um 
Deus misericordioso

•Deus e o Reino de Deus estão presentes na pessoa de Jesus 
- «se é pelo Espírito de Deus que Eu expulso os demónios, então 
quer dizer que chegou até vós o Reino de Deus» (Mt.12,28)

• Jesus é o Messias – quando os discípulos de João Baptista vão 
perguntar a Jesus se Ele é o Messias ou devem esperar outro, Jesus 
responde: «ide dizer a João: os cegos vêem, os coxos andam, os 
mortos ressuscitam» (Luc.7,22)



e ainda…

• Recorrendo ao evangelho de João, os milagres/sinais revelam 
que Jesus é o Messias e, nessa medida, o PÃO DA VIDA (pela 
multiplicação dos pães - Jo.6), a LUZ DO MUNDO (pela cura do 
cego de nascença - Jo.9), a RESSURREIÇÃO E A VIDA (pela 
ressurreição de Lázaro - Jo.11)

• Os milagres de Jesus e os milagres dos discípulos: em nome 
pessoal («Eu te ordeno…») ou «em nome de Jesus»

• Os milagres são sinais de que um outro mundo é possível: as 
fomes, as doenças, as ‘mortes’ podem ser vencidas. Jesus, com 
os milagres, mostrou o caminho… agora a responsabilidade é 
nossa (e poderemos fazer obras maiores que o Mestre- Jo.14,12)


