




DÁRIO MARTINI

Série: Milagres

FÉ 

PARA 

MILAGRES

Ver um gigante ou ser um gigante,
depende de sua fé



FÉ PARA MILAGRES

“...Alguns dias depois entrou Jesus 
outra vez em Cafarnaum, e soube-se que ele estava em casa. Ajuntaram-se, pois, 
muitos, a ponta de não caberem nem mesmo diante da porta; e ele lhes anunciava a 
palavra. Nisso vieram alguns a trazer-lhe um paralítico, carregado por quatro; e não 
podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde 
estava e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, 
vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados são os teus pecados. Ora, 
estavam ali sentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações, dizendo: 
Por que fala assim este homem? Ele blasfema. Quem pode perdoar pecados senão um 
só, que é Deus? Mas Jesus logo percebeu em seu espírito que eles assim arrazoavam 
dentro de si, e perguntou-lhes: Por que arrazoais desse modo em vossos corações? 
Qual é mais fácil? dizer ao paralítico: Perdoados são os teus pecados; ou dizer: 
Levanta-te, toma o teu leito, e anda? Ora, para que saibais que o Filho do homem 
tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados ( disse ao paralítico ), a ti te digo, 
levanta-te, toma o teu leito, e vai para tua casa. Então ele se levantou e, tomando logo 
o leito, saiu à vista de todos; de modo que todos pasmavam e glorificavam a Deus, 
dizendo: Nunca vimos coisa semelhante..”

Marcos 2 : 1 a 12
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A FÉ ALCANÇA VITÓRIA

O Novo Testamento demonstra o poder da fé; em 
Marcos capítulo 2, versículo 3 e 4 está escrito :
“..Nisso vieram alguns a trazer-lhe um paralítico, carregado pôr quatro; e não podendo 
aproximar-se dele, pôr causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo 
uma abertura, baixaram o leito em que jazia o paralítico..” 

Certamente estes homens ouviram falar de Jesus, pois 
lemos no capitulo 1 de Marcos que um homem leproso havia sido curado 
pôr Jesus :

“...E veio a ele um leproso que, de joelhos, lhe rogava, dizendo: Se 
quiseres, bem podes tornar-me limpo. Jesus, pois, compadecido dele, estendendo a mão, 
tocou-o e disse-lhe: Quero; sê limpo. Imediatamente desapareceu dele a lepra e ficou 
limpo. E Jesus, advertindo-o secretamente, logo o despediu..”

 Esta doença que também é conhecida pôr morféia ou 
hanseníase é uma das doenças que mais atemorizam  os homens. 
Durante séculos, indivíduos afetados pôr esta moléstia foram 
submetidos ao isolamento e confinados a leprosários em ilhas e outros 
lugares separados dos núcleos habitacionais, aonde viviam uma vida de 
miséria e sofrimento, por serem portadores de uma doença infecciosa e 
de origem bacteriana. Seu efeito é devastador, atacando principalmente o 
tecido epidérmico e o sistema nervoso, causando numerosas lesões em 
mucosas, pele, olhos e membros, levando a ulcerações e necrose dos 
tecidos atingidos, o que faz com que a pessoa tenha uma morte lenta e 
atroz. Que esperança haveria para aquele homem ? Nenhuma, senão uma 
morte tétrica em um leprosário. 

Mas então o inesperado, ele ouviu falar de Jesus, e a fé 
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brotou em seu coração , assim foi ter com Ele dizendo-lhe : “..Se quiseres 
podes me fazer limpo ?..”João 14:12 . Ao que Jesus respondeu: “..Quero se limpo 
deste teu mal. .”foi então purificado no mesmo instante. Me impressiona o 
poder de Jesus Cristo! E a você? 

MILAGRES AINDA MAIORES

Mais impressionante ainda foi a promessa que Jesus fez 
aos seus discípulos : 

“..Os que crêem em mim farão os sinais que eu faço e os farão maiores 
ainda...” 

Dr. T.L. Osborn, autor do livro “Curai enfermos e 
expulsai demônios “ e de outros livros sobre o poder de Jesus Cristo, os 
quais freqüentam  a biblioteca de 80% dos pastores ao redor do mundo, 
tem sido um dos maiores pregadores deste século e é o homem vivo que 
mais presenciou milagres. Apenas em uma de  suas  cruzadas na África, 
Jesus curou 11 leprosos em um único culto, e ele tem realizado Cruzadas 
de Milagres por mais de 50 anos. Na ocasião em que organizava a sua 
primeira vinda ao Brasil pude entrar em contato com seus livros e filmes 
produzidos em muitas línguas e nos impressionamos com o que vimos, 
milagres e maravilhas instantemente realizados pela fé. Seus testemunhos 
e filmes comprovam em alto e bom som esta promessa de Jesus. 

QUEM PODE  FICAR CALADO 
DIANTE DE UM MILAGRE

Quando o leproso foi purificado Jesus lhe disse: 

“..Olha, não digas nada a ninguém; mas vai, mostra-te ao sacerdote e 
oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para lhes servir de testemunho...” 
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Entretanto, aquele homem não conseguiu ficar calado e 
contou em toda parte o que Jesus lhe fizera . O que é explicável, pois, 
diga-me, quem ficaria calado quando se alcança tal vitória pela fé, eu não, 
penso que  você também não se calaria. 

MILAGRES É PARTE DO 
EVANGELHO

Gosto especialmente de uma frase do Dr. Peter 
Gammons, o evangelista que pregou para dois milhões de pessoas em 
uma praça em Manilha, nas Filipinas no ano de 1998 , com a presença das 
principais autoridades daquele país, inclusive o presidente e seu vice, ele 
disse ; “Não podemos separar os milagres do evangelho de Jesus Cristo, 
quando o evangelho é pregado, os milagres acontecem e quando os 
milagres acontecem as pessoas se voltam para Jesus”.

Aquele paralítico deve Ter pensado: Se Jesus pôde curar 
o leproso, também pode curar me desta paralisia e aí se encheram de fé 
para levarem o paralítico até Jesus. 

Acho excitante quando pessoas convidam os doentes 
para irem a Igreja receber a cura para suas enfermidades, deveríamos falar 
do médico dos médicos para os doentes. Pessoas só crerão quando 
cremos antes delas e lhes falarmos de Jesus Cristo e de  seu poder 
curador.

É A VIZINHA DA IGREJA!

Estava pregando em uma igreja e o pastor me disse que 
gostaria que parasse de pregar as 21:30 horas, pois tinha um trato com os 
vizinhos da direita e não gostaria de desrespeitar, isto aconteceu no 
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segundo dia da Cruzada. Quando chegou naquele horário eu disse ao 
pastor que ele poderia desligar os equipamentos de som porque eu 
precisava continuar ensinando por mais 30 minutos, ele entretanto achou 
melhor não desligar o som dos equipamentos e assim preguei até as dez, 
após orei e convidei aqueles que foram curados para contarem o que 
tinham recebido naquela noite,  então uma senhora, muito bem vestida e 
de fino trato, contou que havia 1 ano e seis meses submetera-se a uma 
cirurgia para implantação de próteses nas pernas e  desde então vinha 
sofrendo ininterruptamente dores atrozes, mas naquela noite suas dores 
desapareceram e ela se sentia curada , conseguindo fazer com facilidade o 
que antes só podia com  sofrimento, ela era só sorrisos e até me pediu 
uma cópia da foto que dela tirei durante seu testemunho, então o pastor 
comovido me disse no ouvido “É a vizinha da Igreja.” Foi incrível, como 
Jesus é maravilhoso! Aquela mulher havia ouvido os testemunhos de cura 
na primeira noite, creu, veio e recebeu a sua cura. Você não acha que 
deveríamos convidar mais enfermos para virem a Jesus receber sua cura ? 
Pois nem todos moram ao lado de uma igreja.

A FÉ SEMPRE ESPERA O MELHOR 
DE DEUS

"..E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados são os 
teus pecados.."

Aqui nós temos uma manifestação de uma fé autentica, a 
Bíblia nos diz que Jesus pode ver a Fé daquele homem, mas porque sua fé 
pôde ser vista: 

Primeiramente, porque o paralítico e seus amigos 
esperavam o melhor de Deus e por isto foram até Jesus. E aqui esta um 
segredo para se receber algo de Deus: Saber que Deus ama você e quer 
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te dar o melhor.  Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, Deus o Pai 
estava dando a você o melhor que ele tinha e com Ele todas as coisas, o 
perdão, a cura, a libertação, a resposta para nossas orações, e etc.., pôr isso 
a fé genuína espera o melhor e o melhor para um enfermo é a sua cura. Há 
pessoas que não conseguem acreditar na vontade de Deus para curá-los 
porque não o conhecem , pense , como Deus seria um Pai Todo 
Poderoso se seu poder não fosse usado a nosso favor. Se você tivesse um 
Pai milionário, tenho certeza que ele não negaria nada a você, no entanto 
seu Pai é o El Shaddai, O Todo Poderoso criador de todas as coisas, e te  
ama muito mais que seus pais terrestres, Jesus disse ;

Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas 
a vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está 
nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem? 
(Mateus 7:11)

Acredite nisto,  Deus é bom e sempre será bondoso 
com você, portanto olhe para Deus com olhos diferentes a partir deste 
dia. Veja o Senhor como ele realmente é “UM PAI CHEIO DE AMOR 
POR SEUS FILHOS”. Você não pensa que um pai teria prazer em te ver 
doente? Lembro que durante a primeira Cruzada com o Dr. T.L. Osborn 
no Brasil, eu estava no hotel Bourbon no largo do Arouche com Dr. Peter 
Gammons e o Pr. Douglas Junior, quando recebi um telefonema de 
minha mamãe, e ela me contou com bastante pesar que o Lucas, meu 
filho, que na época estava com cinco anos, estava vindo da escola de 
bicicleta com Daniel, seu irmão mais velho, enroscou sua perninha 
esquerda nos raios da bicicleta e teve uma fratura exposta, minha mente 
começou a imaginar as dores que ele sentiu e então eu quase desmaiei, tive 
que me deitar na cama e precisaram orar pôr mim enquanto minhas 
forças voltavam, lembro que senti náuseas e minha pressão abaixou, não 
consegui reter as lágrimas, foi então que Dr. Gammons me disse; “..Estou 
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impressionado com o amor que  você tem por seu filho.” Meu amigo, se eu que sou 
mau, me sinto assim pôr causa de algo que tenha acontecido com meu 
filho, qual não é o sentimento do nosso Bom Pai, que está nos céus ? 

TALVEZ TELHADOS POSSAM SER  
DESCOBERTOS !

Quando você está certo do amor de Deus, não desistirá 
facilmente diante das dificuldades que desafiam a fé. Aqueles homens ao 
chegarem onde Jesus estava não puderam se aproximar devido a grande 
quantidade de pessoas que havia naquele lugar, pois até mesmo a entrada 
da porta estava abarrotada de pessoas. Eles bem que poderiam olhar uns 
para o outros e dizerem : .Bem, fizemos o que pudemos, vamos voltar! Seria até 
uma atitude natural, mas não foi o que eles fizeram, pois seus corações 
estavam mais cheios de fé do que aquele lugar de pessoas, eles devem Ter 
dito: Vai ser fácil resolver este problema, tudo que temos que fazer é subimos no telhado, 
fazermos um buraco e descê-lo pôr ele. O FIZERAM E FACILMENTE 
SUPERARAM AQUELE OBSTÁCULO.

É impressionante como a fé consegue encontrar 
soluções simples para problemas complicados, quando cremos 
conseguimos obter simples idéias e ao mesmo tempo 
eficientes.

Portanto amigo creia em Jesus e verá a solução para os 
embates da vida porque a sua fé lhe dará a solução.

Certo dia, um oficial da Igreja que pastoreava veio até 
mim porque estava desesperando-se com dívidas, devia muitas vezes 
mais o que ganhava em um mês, estava até mesmo pensando em deixar a 
vida de fé devido a isto. Então,  lhe mostrei que ele precisava ser em 
primeiro lugar fiel a Deus devolvendo tudo o que lhe pertencia, o que ele 
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não estava fazendo. Depois, lhe mostrei calmamente que poderia dizer 
aos seus credores que queria pagá-los mas que precisaria que os mesmo 
parcelassem suas dívidas, foi o que ele fez e 2 anos depois ele me disse : 
Pastor, obrigado pôr suas palavras,  pois naquele dia eu consegui ver a solução para meu 
problema e hoje não devo nada a ninguém, tenho a minha casa própria e meu carro. 
Simples não acha? Mas poderosamente eficiente. Quando crermos 
veremos! mesmo que seja um telhado inteiro, para que a benção venha até 
nós, ele será retirado.

 

O PLUG QUE NOS COONECTA AO 
PODER DE DEUS

A fé é o plug in que nos conecta ao poder de Deus. 
Através da fé você faz com que o poder de Deus flua constantemente 
sobre sua vida. É o mesmo que acontece com a eletricidade; você sabe 
que ela está na tomada, então , tudo que precisa fazer é se conectar para 
que flua. Assim como uma lâmpada só poderá estar acesa quando estiver 
ligada a tomada também  o poder de Deus só fluirá para sua vida para te 
curar, libertar, enchendo-o de seu amor, enquanto estiver conectado Nele 
pela fé.

Saiba então, quando você tira os olhos de Jesus e olha 
para as suas impossibilidades  o poder de Deus  cessa de fluir para sua 
vida, da mesma maneira como quando você desliga a lâmpada da tomada 
e na mesma hora ela se apaga porque o poder da eletricidade  deixa de 
fluir através dela.
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EXPECTATIVA, VENDO A VITÓRIA 
ANTES DE RECEBÊ-LA

Ao final de uma de minhas cruzadas perguntei sobre quem havia 
recebido cura, sempre faço isto ; naquela noite um casal de médicos 
trouxe sua filha a frente, a princípio pensei que eles desejassem dar algum 
testemunho, mas na verdade eles queriam mesmo é que eu orasse pôr ela. 
A garotinha chorava de dor e o pai estava visivelmente desesperado, mas 
esperando em Deus por um milagre. Contou ao microfone diante do 
auditório o que lhes havia acontecido; sua filha, uma menina de sete anos 
havia insistido teimosamente na tarde daquele dia  para que limpassem 
seu ouvido com cotonete, eles não concordaram mas cederam diante da 
insistência da menina, quando estavam limpando ela girou bruscamente a 
cabeça e a haste feriu gravemente o tímpano. A partir daquele momento a 
garotinha passou a sentir fortes dores no ouvido. A tristeza foi tomando 
corpo mas resolveram buscar a ajuda de Deus e então resolveram ir a 
Igreja para a ultima noite da Cruzada. No transcorrer da cruzada a 
situação se complicou porque o ouvido da menina começou a sangrar,  ai 
a trouxeram a frente cheios de fé e esperando que sua filha fosse curada 
pôr Jesus. Antes de colocar minhas mãos em seu ouvido e orar testei a 
audição e o pior havia acontecido, ela tinha perdido totalmente a audição 
daquele  ouvido e o mesmo estava sangrando. 

Mas aquela família estava realmente crendo que Jesus 
poderia curar sua filha, havia uma expectativa neles pela vitória, e então 
orei e em Nome de Jesus Cristo  e ordenei que o sangramento cessasse e 
que a audição fosse restabelecida e na mesma ora diante de centenas de 
testemunhas a menina foi curada, o sangramento cessou de imediato e no 
mesmo instante ela voltou a ouvir daquele ouvido. No outro dia entrei em 
contato com membros daquela família para saber como a menina estava e 
eles confirmaram alegres os milagres alcançados.
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VENDO GIGANTES OU SENDO 
GIGANTES?

No Velho Testamento no primeiro livro de Samuel, nós 
encontramos uma das narrativas mais famosas na Bíblia Sagrada: O 
confronto entre o garoto Davi e o gigante Golias. Ali claramente vemos a 
diferença de olharmos para Deus e olharmos para as nossas dificuldades. 
São atitudes tão distintas que podem determinar  a nossa derrota ou a 
nossa vitória. 

O capitulo 17 a partir do verso 4 começa com a narrativa 
detalhada sobre o gigante Golias e a vai até o verso 11, 

     Então saiu do arraial dos filisteus um campeão, cujo nome era 
Golias, de Gate, que tinha de altura seis côvados e um palmo. 
Trazia na cabeça um capacete de bronze, e vestia uma couraça 
escamada, cujo peso era de cinco mil siclos de bronze. Também 
trazia grevas de bronze nas pernas, e um dardo de bronze entre 
os ombros .  A haste da sua lança era como o órgão de um tear, e 
a ponta da sua lança pesava seiscentos siclos de ferro; adiante dele 
ia o seu escudeiro. Ele, pois, de pé, clamava às fileiras de Israel e 
dizia-lhes: Pôr que saístes a ordenar a batalha? Não sou eu 
filisteu, e vós servos de Saul ? Escolhei dentre vós um homem que 
desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e matar-me, seremos 
vossos servos; porem, se eu prevalecer contra ele e o matar, então 
sereis nossos servos, e nos servireis. Disse mais o filisteu: Desafio 
hoje as fileiras de Israel; dai-me um homem, para que nós dois 
pelejemos. Ouvindo, então, Saul e todo o Israel estas palavras do 
filisteu, espantaram-se, e temeram muito.
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Como vemos aqueles soldados sabiam tudo sobre Golias 
e sua habilidade nas guerra,  seu perfeito treinamento e de como se 
tornará um herói para seu povo, ainda especularam sobre a composição 
de  sua armadura e podiam dizer quanto  pesava a ponta sua lança. Aqui 
está o erro deles; sabiam tudo sobre o gigante mas não sabiam o tamanho 
de seu  Deus. Se esqueceram de  que mesmo os oceanos não podem 
encher as palmas de suas mãos! Seus olhos estavam fixos no gigante 
resultando assim em medo e desespero. É justamente o que está escrito 
no verso 11: espantaram-se e temeram muito. Você pode imaginar um 
exército espantado e cheio de medo? Esteja certo de que este é um 
exército já vencido. 

Golias realmente era um gigante comparado aqueles 
soldados, mas se o compararmos a Deus não passava de um 
“incircunciso filisteu ” . A fé olha para Deus e não para os gigantes, e 
quando assim agimos nos tornamos tão grandes quanto nosso Deus é.

Olhar para nossos problemas e impossibilidades nos 
assusta e nos amedronta, condicionando-nos para a derrota, o oposto é o 
efeito da fé.

BÍBLIA, A REVELAÇÃO DE JESUS 
CRISTO

Fé é o resultado de fixarmos nossos olhos em Cristo, 
conforme hebreus 12:2:

Fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, 
pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está 
assentado à direita do trono de Deus.

Veja Paulo se utiliza da expressão “fitar” que significa 
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fixar os olhos sem se distrair.  No entanto, note que os olhos devem 
estar fixos em Jesus, que é o autor e consumador de nossa fé. Mas a 
questão é : Como você pode fitar os olhos em Jesus; o que isto significa na 
prática? Bom isto é muito simples, porém  exigirá muita dedicação e 
vontade. Em curtas palavras seria: OLHANDO PARA  A PALAVRA 
DE DEUS. Como?

1)Ouvindo a Palavra de Deus. Romanos 10:17.
Logo a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo.
1 ) Meditando na Palavra de Deus . Salmo 1 : 2b e 3 .
Antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia 

e noite. Pois será como a árvore plantada junto às correntes de águas, a qual dá o seu 
fruto na estação própria, e cuja folha não cai; e tudo quanto fizer prosperará.

2) Praticando a Palavra de Deus . Josué 1:7
Tão-somente esforça-te e tem mui bom ânimo, cuidando de fazer 

conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou; não te desvies dela, nem para a 
direita nem para a esquerda, a fim de que sejas bem sucedido por onde quer que andares. 

A BÍBLIA É A REVELAÇÃO DE JESUS, 
PORTANTO OLHAR PARA A PALAVRA É O MESMO QUE 
OLHAR PARA JESUS, este é o grande segredo da vitória de todos 
aqueles que conseguiram o impossível, pois quando você medita e 
pratica a Palavra de Deus o seu coração se enche de Fé e a fé move a Deus.

MEDO É CRER NA DERROTA E NA 
DESGRAÇA

Olhe os acontecimentos no arraial de Israel onde todo 
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aquele exército tremia de medo porque não estavam olhando para Deus 
mas para o gigante, veja o que acontece quando se olha para o gigante. O 
MEDO TE DOMINA.  e medo não é apenas ausência de fé e sim uma 
espécie de fé negativa ; o medo traz tudo que você teme para sua vida. 
Observe o que acontece quando olhamos para nossos gigantes:

1)Seu coração se enche de incertezas.
2)Sua mente não consegue raciocinar coerentemente.
3)O medo domina os seus sentimentos.
4)Então você se desespera.
5)Finalmente, o medo traz a temida derrota.

OS LEÕES ATERRORIZAM ANTES 
DE ATACAREM

Observe a estratégia dos  leões para caçarem, leão e leoa 
se unem nesta empreitada; o leão ruge fortemente, sua vitima ao ouvir o 
estrondo do rugido fica paralisada pelo medo é só então a leoa ataca a 
vítima, que é vencida com facilidade porque o medo lhe tirou as forças.

Esta tem sido a estratégia do diabo para destruir vidas ,  
aliás em I Pedro 5:8 , Pedro, o apóstolo nos adverte sobre isto quando diz : 

Sede sóbrios e  vigiai. O vosso adversário, o Diabo, anda em derredor, 
rugindo como leão, e procurando a quem possa tragar;

Veja o diabo primeiro ruge para amedrontar você, depois, 
somente depois, ele o atacará e o tragará; mas como ele faz isto?

1)LEVANDO VOCÊ A  FIXAR SUA ATENÇAO EM 
SEUS PROBLEMAS;

2)TIRANDO ASSIM SEUS OLHOS DE JESUS.
3)TIRANDO A FÉ DO SEU CORAÇÃO.
4)E COLOCANDO O MEDO.
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Eis aqui um bom motivo para que você freqüente uma 
boa igreja cristã, aonde a Bíblia é aberta e a Palavra de Deus pregada. 
Assim a fé virá para seu coração e  o levará a realizações incríveis e 
maravilhosas.

VIDA DE FÉ, A MANEIRA DE SE 
VIVER SOBRENATURALMENTE.

Quando você olha para Jesus, consegue o máximo de sua 
potencialidade:

1)Seu coração se encherá de paz.
2)Sua mente raciocinará coerentemente.
3)A fé dominará seu coração.
4)Encher-se-á de confiança. 
5)Você estará pronto para a vitória.

Não espere mais, venha viver a aventura da vida de fé, 
uma vida sobrenatural porque Deus o criador será a sua força.

DAVI, EXEMPLO DA 
POTENCIALIDADE DA FÉ

Chegou no arraial do Israelitas um jovem, talvez estivesse 
com 18 anos na época, seu nome Davi, ele era diferente, pois gigantes 
eram como anões aos seus olhos, porque não olha para o tamanho do 
gigante mas para a grandeza de seu Deus, o Senhor dos Exércitos de 
Israel, o que o torna apto para ser o protagonista de um dos feitos mais 
heróicos da história; Leia no texto abaixo o segredo desde inesquecível 
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feito ? Vislumbre a razão de sua ousadia em suas palavras, ditas no 
transcorrer daquela sangrenta batalha :

 “..Disse o filisteu a Davi: Sou eu algum cão, para tu vires a mim com 
paus? E o filisteu, pêlos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: 
Vem a mim, e eu darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, lhe 
respondeu: Tu vens a mim com espada, com lança e com escudo; mas eu venho a ti em 
nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem 
tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão..”

Davi não olhou para a força do gigante, mas para o poder 
do seu Deus e assim este poder fluiu através dele trazendo lhe a vitoria :

E Davi, metendo a mão no alforje, tirou dali uma pedra e com a 
funda lha atirou, ferindo o filisteu na testa; a pedra se lhe cravou na testa, e ele caiu com o 
rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e 
com uma pedra; feriu-o e o matou; e não havia espada na mão de Davi. 

Quando o coração está firmado em Deus se faz proezas 
com uma  funda e uma pedra na mão, foi a confiança em Deus que levou 
Davi a vitória, entretanto Deus não veio por a mão na funda, ou seja, foi 
Davi mesmo quem lançou a pedra. Seu tirocínio pode ver a única maneira 
de vencer aquele mercenário; colocar uma pedra na testa larga do gigante, 
o único lugar em que não havia aquelas quinquilharias em bronze que 
cobriam o corpo de Golias. Sim, amadura elmo, caneleiras e escudo não 
puderam deter um jovem cheio de fé com um estilingue insignificante e 
lisas pedras de ribeiro nas mãos.

PERDÃO, SUA MAIOR NECESSIDADE

E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados são os 
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teus pecados. Ora, estavam ali sentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seus 
corações, dizendo: Por que fala assim este homem? Ele blasfema. Quem pode perdoar 
pecados senão um só, que é Deus?

Lá está um homem formatado em sua cama por uma 
paralisia, é óbvia a sua necessidade, entretanto o Mestre lhe diz : perdoados 
estão os teus pecados . Ora porque não curar a paralisia primeiro ? Afinal esta 
era a premente necessidade  daquele homem ! No entanto Jesus não 
entende desta maneira, pois que adiantaria ser curado e não ser perdoado, 
pois sem perdão estaria separado de Deus e todos os males viriam 
novamente e ainda no porvir iria para o inferno, que é o lugar da eterna 
separação de Deus. Em Mateus 7: 28 está escrito :

“..E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma; 
temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o 
corpo..”

O perdão o reconcilia com Deus, é na comunhão com 
Deus que está o grande segredo da satisfação e realização pessoal.

Deixe-me te perguntar : Você já está salvo ? Já foi 
perdoado pôr Deus em Jesus Cristo ? Se sua resposta for não, você é a 
pessoa mais miserável deste mundo, porque não tem o mais importante 
que é a comunhão com seu criador  e todas as coisas que são suas Nele : a 
vida eterna, o perdão, a libertação,  o nome escrito no livro da vida, o 
Espírito Santo habitando em você, e muito, muito mais...Homem, 
perdoados te são os teus pecados, estas são palavras imersas em verdades 
repletas de bênçãos, portas para uma plena realização da vida.
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JESUS, O MAIS EXTRAORDINÁRIO 
SER QUE JÁ VIVEU NESTA TERRA

Ora, estavam ali sentados alguns dos escribas, que arrazoavam em 
seus corações, dizendo: Pôr que fala assim este homem? Ele blasfema. Quem pode 
perdoar pecados senão um só, que é Deus?

Havia ali alguns escribas, estes homens eram profundos 
conhecedores do Antigo Testamento e sabiam que somente Deus 
poderia perdoar pecados, e se alguém se colocasse no lugar de Deus 
perdoando pecados estaria blasfemando, ato digno de morte pela lei que 
regia aquela nação - a lei de Moisés. Mas eles não sabiam quem era aquele 
que estava diante deles. E você sabe quem é Jesus Cristo?

Para eles Jesus era apenas mais um mestre, para outros 
Jesus foi um grande filósofo, ou o mais belo espírito que aqui viveu e 
finalmente para outros um grande líder religioso , mas quem Jesus Cristo 
realmente é ? Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus..que se fez  homem 
e deu sua vida na Cruz do Calvário para que fossemos perdoados. 
Não é maravilhoso? Como se lê em Filipenses 2: 5 a 8.

Tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus, 
o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus coisa a que se 
devia aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se 
semelhante aos homens; e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, 
tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz.
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SUA RESSURREIÇÃO, MILAGRES E 
PROFECIAS, CREDENCIAM SUAS 

PALAVRAS

Acredito que este assunto mereceria até mesmo um 
outro livro, mas por agora deixe-me  indicar-lhe o “MAIS QUE UM 
CARPINTEIRO “ de Josh Mcdowel, um Best-seller mundial, que é a 
apologia escrita pôr um homem que foi ateu até descobrir que o fato que 
reúne maior numero de evidencias na história é o de  que Jesus Cristo 
ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia como prometerá durante seu 
ministério na terra. Mas o fato que mais me empolga a respeito de Jesus 
Cristo é que nenhum dos mais influentes lideres religiosos tem as suas 
credencias, pois nenhuma letra foi escrita a respeito deles antes de 
nascerem enquanto que sobre Jesus Cristo, toda sua vida foi detalhada no 
Antigo Testamento, escrito durante 1500 anos, pôr dezenas de homens e 
alem disto já estava concluído 400 anos antes de Jesus nascer em carne. 
Veja algumas destas esplêndidas profecias:

1. Que nasceria de uma virgem. Isaias 7: 14 
"..Portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal: eis que uma virgem 

conceberá, e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel.."

2. Que ele nasceria em Belém. Miquéias 5:2
"..Mas tu, Belém Efrata, posto que pequena para estar entre os 

milhares de Judá, de ti é que me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas saídas são 
desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade.."

3. Que viveria sua infância no Egito.  Oséias 11:1 
"..Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu 

filho.."
4. Que morreria pelos nossos pecados e enfermidades.  

Isaias 53 : 6
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"..Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e esmagado 
por causa das nossas iniqüidades; o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas 
suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada 
um se desviava pelo seu caminho; mas o Senhor fez cair sobre ele a iniqüidade de todos 
nós.."

Bem, aqui não tenho espaço para todas as quase 300 
profecias detalhando a vida e ministério de Jesus Cristo, um fato tão 
espantoso que se aplicando a lei das probabilidade, seria 1 por 1+157 
zeros, ou seja, a chance destas profecias escritas durante um período de 
1400 anos se cumprirem em apenas um homem é de 1 por 
1.000.000.000.000.000.000.000.000.00000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000 . A ocorrência desta 
probabilidade em Jesus deveria converter o mais céptico dos corações.

Billy Graham,  aclamado pelo Instituto de pesquisas de 
opinião pública Gallup,  como "Um dos Dez Homens mais Admirados 
deste Século " . Apresenta cinco razões pelas quais Jesus é digno de nossa 
confiança, hei-las :

1)Ele teve uma vida perfeita.
2)Existem  evidências de seu poder.
3)Ele cumpriu as profecias a seu respeito e suas profecias 

se cumpriram.
4)Sua ressurreição é um fato histórico coberto de 

evidências irrefutáveis.
5)Milhões tem testemunhado que foram transformadas 

por Jesus Cristo.
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INCREDULIDADE,  O PECADO 
IMPERDOÁVEL

"..Por que arrazoais desse modo em vossos 
corações?." João 2:

Tudo o que se espera de você é que creia em Jesus Cristo. 
Se creres que ELE é o Filho de Deus que veio ao mundo, deu a sua vida 
por você na Cruz do Calvário e ao terceiro dia ressuscitou para ser Senhor 
e Salvador de  todos aqueles que nele crerem, então você trará para sua 
vida todas as coisas que são suas, porque Deus o Pai te deu juntamente 
com seu filho Jesus Cristo.

Não tenha a mesma  atitude daqueles escribas, eles em 
seus corações não estavam crendo em Jesus. Não criam em sua 
divindade, que Ele como Deus tinha autoridade para perdoar pecados, 
então não podiam ser perdoados. Portanto o pecado que não pode ser 
perdoado é a incredulidade, porque se você não crer em Jesus Cristo, não 
há como Deus apagar os seus pecados.

O QUE É MAIS FÁCIL, FALAR OU 
FAZER ?

Jesus desafiou a incredulidade deles, pois o estavam 
acusando de blasfêmia, ou em outras palavras ; de falar como Deus, ao 
que Jesus lhes disse :

"..Qual é mais fácil? dizer ao paralítico: Perdoados são os teus 
pecados; ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito, e anda?."

Existe um ditado que diz; Falar é fácil, fazer que é difícil,  
mas meu amigo, Jesus é Deus e portanto Ele pode falar como Deus e 
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realizar como Deus, esta é a diferença entre Ele e todos os enganadores 
deste mundo. Mas esteja certo disto : para Jesus nenhuma destas coisas foi 
fácil, pois para tornar possível cada uma destas alegações  deu sua própria 
vida, porque para perdoar Ele precisou derramar o seu sangue na cruz  
até a morte e para curar necessitou ser ferido, pisado e traspassado.

Leia este incrível vaticínio em Isaias 53, enquanto você Lê 
não pense que Isaias estava presente ao pé da Cruz, devido a incrível 
nitidez com que relata os acontecimentos do Calvário, mas isto foi 

 profetizado com 750anos de antecedência:
"..Quem deu crédito à nossa pregação? e a quem se manifestou o 

braço do Senhor?
Pois foi crescendo como renovo perante ele, e como raiz que sai duma 

terra seca; não tinha formosura nem beleza; e quando olhávamos para ele, nenhuma 
beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado, e rejeitado dos homens; homem 
de dores, e experimentado nos sofrimentos; e, como um de quem os homens escondiam o 
rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre 
si as nossas enfermidades, e carregou com as nossas dores; e nós o reputávamos por aflito, 
ferido de Deus, e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas 
transgressões, e esmagado por causa das nossas iniqüidades; o castigo 
que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. 
Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho; 
mas o Senhor fez cair sobre ele a iniqüidade de todos nós. Ele foi oprimido e 
afligido, mas não abriu a boca; como um cordeiro que é levado ao 
matadouro, e como a ovelha que é muda perante os seus tosquiadores, 
assim ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo foi arrebatado; e quem dentre 
os da sua geração considerou que ele fora cortado da terra dos viventes, ferido por causa da 
transgressão do meu povo? E deram-lhe a sepultura com os ímpios, e com o rico na sua 
morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca.0 
Todavia, foi da vontade do Senhor esmagá-lo, fazendo-o enfermar; quando ele se puser 
como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do 
Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma, e ficará 



Fé para Milagres - Dário Martini 23

satisfeito; com o seu conhecimento o meu servo justo justificará a muitos, e as iniqüidades 
deles levará sobre si. Pelo que lhe darei o seu quinhão com os grandes, e com os poderosos 
repartirá ele o despojo; porquanto derramou a sua alma até a morte, e foi contado com os 
transgressores; mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores 
intercedeu.." 

Perdão, cura e todas as coisas que recebemos na cruz 
exigiram dele sua vida, para que agora você tivesse todas as coisas pela Fé 
em JESUS CRISTO.

OS MILAGRES SÃO A EVIDÊNCIA DA 
AUTORIDADE DE  JESUS PARA 

PERDOAR PECADOS.

Afinal, porque Deus tem curado pessoas com todas as 
espécies de enfermidades ? Tenho fotos e testemunhos assinados de 
centenas de pessoas que foram curadas de todo tipo de enfermidade, e 
existem pregadores aos milhares que tem a mesma experiência minha, 
temos visto milagres maiores do que aqueles que estão relatados nos 
textos bíblicos, e digo a você que mais pessoas tem sido curadas pela fé em 
Jesus Cristo hoje, do que em todos os séculos anteriores, nunca se viu 
tantas pessoas receberem milagres pela fé como atualmente e qual a razão 
destas coisas? Quando aqueles escribas duvidaram em seus corações 
Jesus disse ;

“Ora, para que saibais que o Filho do homem tem sobre a 
terra autoridade para perdoar pecados  ( disse ao paralítico ),.. a ti te digo, 
levanta-te, toma o teu leito, e vai para tua casa.

Suas palavras são límpidas: Jesus cura para comprovar sua 
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vontade, poder e autoridade para perdoar pecados, portanto, milagre são 
realizados como testemunho do poder do sangue de Jesus para purificar 
os seus pecados, como está escrito em I João capitulo 1, verso 7:

Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, 
temos comunhão uns com os outros, e o sangue de 
Jesus seu Filho nos purifica de todo pecado.

NÃO IMPORTA O TAMANHO DO 
SEU PECADO, O AMOR DE DEUS É 

MAIOR

Creia agora mesmo em Jesus Cristo e seja totalmente 
perdoado de todos os seus pecados Em certa ocasião, após dirigir uma 
reunião em nossa comunidade de recuperação para drogados em 
Ribeirão Preto, um jovem me procurou para se aconselhar e estava muito 
triste; Ele me disse; Dário; Deus não vai me perdoar. Ao que lhe 
perguntei; Porque você pensa assim? E ele então me fez uma tétrica 
revelação:... Eu já matei 04 pessoas, e a última delas fugia de mim em uma mata, 
corri atrás dela com uma destas garruchas na mão, quando tropeçou e caiu, coloquei meu 
pé em seu pescoço, então ele começou a  implorar-me clemência, mas não tive misericórdia, 
apertei o gatilho e estourei-lhe os miolos. Agora penso que Deus não pode mais me 
perdoar.

Talvez você também tenha cometido um terrível pecado 
e pense como aquele jovem, que Deus não pode  te perdoar , mas leia  o 
que Jesus disse :

....O FILHO DO HOMEM TEM AUTORIDADE 
PARA PERDOAR PECADOS... não importa o que você tenha feito, 
Deus quer e pode perdoar você em Jesus Cristo, faça como aquele jovem, 
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quando lhe revelei estas verdades , se rendeu ao amor de Deus e aceitou o 
seu perdão.

A prova deste poder está nas curas que Jesus tem 
realizado :

“Ora, para que saibais que o Filho do homem tem sobre a terra 
autoridade para perdoar pecados ( disse ao paralítico ), a ti te digo, levanta-te, toma o teu 
leito, e vai para tua casa. Então ele se levantou e, tomando logo o leito, saiu à vista de 
todos..”

Para espanto de todos o paralítico se levantou, tomou a 
sua cama e foi para sua casa, então todos aqueles homens glorificaram a 
Deus.

“..de modo que todos pasmavam e glorificavam a Deus, dizendo: 
Nunca vimos coisa semelhante..”

MILHARES TÊM RECEBIDO O 
PERDÃO

Milhares de pessoas recebem perdão em Jesus Cristo 
após verem seus milagres, poderia escrever dezenas de livros só com 
testemunhos dessas pessoas, mas deixe-me contar-lhe algo no espaço 
que me foi dado; Recentemente fiz uma turnê evangelística pelo 
Nordeste e entrei naquela região brasileira por Ilhéus na Bahia, no 
aeroporto nos defrontamos com nossa primeira dificuldade, minha 
bagagem com sapatos e ternos, havia se extraviada, procuraram por ela 
no avião e não a acharam, ligaram para Congonhas em São Paulo e 
descobriram que  havia uma mala sem identificação, fizeram-me algumas 
perguntas sobre o conteúdo, constatou-se assim ser a minha. Aliviado em 
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saber que a companhia aérea me entregaria pela manhã fui procurar um 
taxi para  levar-nos até um hotel, então um garoto de aproximadamente 
10 anos  bateu na janela do taxi pedindo com gestos algum dinheiro, olhei 
para  o taxista e lhe perguntei se o conhecia, tratava –se de um garoto 
surdo de nascença , sem demora desci do taxi, coloquei os meus dedos no 
ouvido do garoto surdo e para a Gloria de Deus ali mesmo na calçada 
daquele aeroporto, noite adentro, sob o olhar atento do taxista, Jesus o 
curou. Quando regressei para carro o vi partir alegre e saltitante, olhei 
para taxista e lhe disse: Sabe porque Jesus fez  este milagre?  porque te 
ama, quer te perdoar e te dar a vida eterna. Assim pude falar para aquele 
homem do poder de Jesus para perdoar pecados , porque ele foi 
testemunha do seu poder para curar enfermidades.
Venha para Jesus, ele quer ser o Senhor e Salvador de sua vida, fazendo-
lhe o maior milagre que alguém possa receber : O perdão dos teus 
pecados e a vida eterna.

Quero encerrar fazendo minhas as palavras dos 
apóstolos Pedro e João após a cura de um homem coxo de nascença em 
Atos 4: 10-12.

           “..seja conhecido de vós todos, e de todo o povo de Israel, que 
em nome de Jesus Cristo, o nazareno, aquele a quem vós 
crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, 
nesse nome está este aqui, são diante de vós.  E em nenhum 
outro há salvação; porque debaixo do céu nenhum outro 
nome há, dado entre os homens, em que devamos ser 
salvos.."
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ORE E RECEBA MINHA ORAÇÃO!

Primeiramente faça esta oração de confissão: 
Meu Pai que estas no céu! 
Entro na tua presença pelo sangue de Jesus Cristo e digo que me arrependo dos 
meus pecados e os confesso a ti recebendo o teu perdão, peço que Jesus venha 
habitar em mim e seja Salvador e Senhor de minha vida. Que o sangue de Jesus 
Cristo me cubra e guarde tudo e todos que são meus. Também que meu nome 
seja escrito no livro da vida e que eu tenha poder para viver a vida abundante e 
eterna que prometeu a mim.
Peço tudo em o nome de Jesus Cristo o Senhor.

Agora receba esta minha oração de fé.

Meu Pai que estas no céu! 
Entro em teu santuário, no santíssimo lugar de tua habitação pelo Sangue do 
Cordeiro. E assentado em Cristo Jesus, do teu trono eu ministro contra todo a 
mal na vida desta pessoa e digo que saia agora de sua vida toda enfermidade e 
doença, espíritos de enfermidades, depressões e opressões, maldições e males, 
bem como toda ação das trevas. Eu digo que ela seja coberta pelo sangue e assim 
protegida por Jesus Cristo. E que o poder do Espírito Santo venha sobre ele 
agora e conceda a revelação desta verdade aqui anunciada. Declaro que sobre os 
teus umbrais esta o sangue do Cordeiro, sobre tua janela o cordão vermelho 
carmesim, vestido com as vestes de justiça, e na tua tenda habita o Senhor. 
Assim nenhum mal se aproxime de ti e que a benção de Deus esteja sobre tua 
vida!
Tudo em o nome de Jesus Cristo o Senhor e para a glória do Pai, Filho e do 
Espírito Santo.
Amém
Que lhe abençoe rica e maravilhosamente o Senhor Jesus Cristo.

Dario Martini
Evangelista nas Nações



Dário Martini na Inglaterra



Dário Martini no Paquistão



Dário Martini na Bulgária
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