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INTRODUÇÃO 

 

A CURA É NORMAL
Desde que começamos essas escolas 

em 2002, vimos dezenas de milhares de 

pessoas curadas e treinadas para curar 

os doentes. 

Ter todos curados é uma razão pela 

qual Jesus Cristo morreu. Mas muitas 

vezes não curamos os doentes porque 

não sabemos se podemos ou devemos, 

se vai funcionar ou se ficaremos 

desapontados. Mesmo que saibamos 

que devemos ministrar a cura, muitos 

crentes ainda não sabem o que fazer. 

Alguns anos atrás, me pediram para 

liderar um 'culto de milagres'. Pois eu 

disse: 'Então vamos começar com um 

milagre!' 

Chamamos aqueles com artrite para a 

frente. Coloquei as mãos na primeira e 

pela graça de Deus ela foi curada! Cerca 

de quarenta meninos órfãos estavam 

assistindo, então eu perguntei se algum 

deles estava disposto a ajudar com a 

próxima pessoa. Um finalmente 

aceitou! Ministramos juntos e essa 

pessoa também foi rapidamente 

curada. O garoto ficou encantado! 

Aí claro que os outros garotos queriam 

tentar também, então convidamos as 

outras pessoas doentes para a frente e 

os garotos fizeram fila para ministrar. E 

até onde eu sei, quase todos foram 

curados naquela noite. 

Para as crianças, foi provavelmente a 

primeira experiência de Deus curando 

as pessoas com suas próprias mãos. 

Eles não tinham treinamento, mas 

quando saíram e tentaram, Deus foi fiel 

para curar através deles. Tenho certeza 

de que a perspectiva deles sobre a cura 

mudou para sempre. 

O mesmo aconteceu com o meu! 

Percebi que não precisamos de grande 

experiência ou muita fé para sermos 

usados por Deus. Simplesmente 

precisamos ser obedientes ao seu 

mandamento: 'Curar os enfermos'! 

Mas será que vemos o crente ‘comum’ 

curando os doentes em nossos cultos? 

Será que ministramos a cura um para o 

outro em nossas casas, escolas, locais 

de trabalho ou onde quer que 

encontremos pessoas doentes? Se não 

o fizermos, não estamos cumprindo o 

mandamento de Jesus (veja Ezequiel 

34:4)! 

Deveria ser a expectativa normal de 

todo cristão ver pessoas curadas por 

meio de seu ministério. 

Esta escola não é um estudo 

abrangente, mas é simplesmente 

projetada para incentivá-lo a sair e 

experimentar! Não somos especialistas, 

mas você tem o especialista ao seu 

lado, o Senhor Jesus Cristo.
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CAPÍTULO 1 

 

JESUS, NOSSO EXEMPLO 

 

COMO QUE JESUS CURAVA? 

Em Qualquer lugar que ele ia, Jesus curava 

os doentes, eu pensava que ele só curava 

porque Ele era o Filho de Deus. E claro que 

ele é! Mas se ele curava porque era Deus, 

como que nós podemos curar alguém? 

Portanto, quando caminhou sobre a terra 

Jesus disse: ‘O Filho não pode fazer nada 

de si mesmo’ (João 5:19). Filipenses 2:6-7 

também fala, esvaziou-se a si mesmo, 

vindo a ser servo, tornando-se semelhante 

aos homens. Então, Ele é Deus, mas abriu 

mão dos seus poderes. Ele nem poderia 

comandar os anjos – veja Matheus 26:53  

Ora, se ele não podia curar porque é o 

Filho, como que ele curou os doentes? 

Jesus não começou seu ministério antes de 

ser cheio do Espírito Santo (veja Lucas 

3:21-22). Depois de sua tentação no 

deserto, ele voltou no poder do Espírito 

(Lucas 4:14), e disse, ‘O Espírito do Senhor 

está sobre mim...’ (Lucas 4:18) 

Então Jesus curava porque estava cheio do 

Espírito Santo. 

E se ele é nosso exemplo, nós também 

precisamos estar cheios do Espírito. 

 

 

ESTAS CAIXAS SÃO PARA CITAÇÕES, 
PONTOS PRINCIPAIS, EXERCÍCIOS E 

ANOTAÇÕES. 

 

 

 

 

 

 

Matheus 26:53 Você acha que eu não 

poderia pedir a meu Pai, e ele não 

colocaria imediatamente à minha 

disposição mais de doze legiões de 

anjos? 

 

 

 

PONTO PRINCIPAL 
Jesus curava pois estava cheio do 

Espírito Santo. 
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Jesus nosso exemplo 

Jesus disse: ‘Eu lhes dei o exemplo, para que 

vocês façam como lhes fiz.’ (João 13:15). 

Ora, isso foi sobre lavar os pés e servir. Mas 

ele quis dizer muito mais do que isso. 

Se somos seus discípulos, deveremos fazer o 

que ele fez, e NÃO fazer o que ele não 

fez...Jesus também disse, ‘todo aquele que 

for bem preparado será como seu mestre.’ 

(Lucas 6:40)! 

E logo fez essa promessa incrível: ‘Digo-lhes 

a verdade: Aquele que crê em mim fará 

também as obras que tenho realizado. Fará 

coisas ainda maiores do que estas, porque 

eu estou indo para o Pai.’ (João 14:12) 

Essa Escritura parece impossível! 

Quando começamos, orávamos por muitas 

pessoas e não vimos quase ninguém curado. 

Eu pensava que Deus usava outras pessoas 

mas não eu. Porém, Jesus diz que qualquer 

um pode curar. Se temos fé nele, faremos o 

que ele fez. 

E veremos que a chave é a fé em Jesus. 

Deus é fiel. Se fizermos o que ele nos disse 

pra fazer, faremos o que ele prometeu fazer. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

EXERCÍCIO: 

Leia Matheus 12:15-18: 

Sabendo disso, Jesus retirou-se 

daquele lugar. Muitos o seguiram, e 

ele curou a todos os doentes...  Isso 

aconteceu para se cumprir o que 

fora dito pelo do profeta Isaías: ‘Eis o 

meu servo, a quem escolhi, o meu 

amado, em quem tenho prazer. 

Porei sobre ele o meu Espírito, e ele 

anunciará justiça às nações.’  

 

ESCREVA AS RESPOSTAS: 

O que estava sendo realizado? 

 

 

Diz ‘servo’ ou ‘Filho’? 

 

 

Como Jesus fui capacitado para 

curar? 

 

 

PONTO PRINCIPAL 

Se somos seus discípulos, devemos 

fazer o que ele fez, e NÃO fazer o 

que não fez. 
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CAPÍTULO 2 

 

A ORDEM PARA CURAR 

 

‘CUREM OS ENFERMOS!’ 

Em Lucas, capítulo 10, Jesus envia 72 

discípulos dizendo: ‘Curem os enfermos que 

ali houver e digam-lhes: “O Reino de Deus 

está próximo de vocês”’ (Lucas 10:9). Não é 

uma sugestão ou uma alternativa, mas uma 

ordem clara! Foi só para aqueles discípulos 

ou para nós também? 

Em Mateus 10: 8, Jesus dá uma ordem 

semelhante aos doze apóstolos. Logo, 

quando ele estava prestes a ascender ao céu, 

ele ordenou a esses homens que fizessem 

discípulos de todos os homens, ‘ensinando-

os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei’ 

(Mateus 28:20). Se devemos fazer o que 

Jesus ensinou seus discípulos a fazer, então 

estamos claramente destinados a curar os 

enfermos. 

Então Jesus está mandando CADA discípulo 

para curar os enfermos. Ele não disse: ‘Ore 

pelos enfermos’, mas sim para curá-los! 

1) Falhar em curar é pecado! 

Se não estamos obedecendo a Jesus, é 

desobediência, que é pecado! Já se 

pecarmos, devemos nos arrepender! Ele nos 

perdoará, mas a partir de agora cada um de 

nós deve tomar a decisão de curar os 

enfermos. 

 

 

 

Matheus 10:8 ‘Curem os enfermos, 

ressuscitem os mortos, purifiquem os 

leprosos, expulsem os demônios. 

Vocês receberam de graça; dêem 

também de graça.’ 

 

Matheus 28:20 ‘Ensinando-os a 

obedecer a tudo o que eu lhes 

ordenei. E eu estarei sempre com 

vocês, até o fim dos tempos.’ 

 

 

PONTO PRINCIPAL 
Se somos discípulos de Jesus, 

devemos curar os enfermos. É uma 

ordem clara de Jesus. 

ANOTAÇÕES: 

 



8 
 

2) A cura é impossível! 

O problema é que sabemos que não 

podemos. Minhas mãos são tão comuns 

quanto as suas. Elas não têm magia nem uma 

unção especial. Jesus está nos mandando 

fazer o impossível.  

Mas tudo o que ele nos diz para fazer 

também é! Sem o seu poder não podemos 

salvar os perdidos, nem expulsar demônios, 

nem mesmo guardar seus mandamentos!  

O anjo Gabriel disse a Maria: ‘Pois nada é 

impossível para Deus’ (Lucas 1:37). A cura é 

algo que devemos fazer juntos com Ele. É 

uma parceria! 

Isso também significa que é impossível que 

nada aconteça! ALGO DEVE ACONTECER. Só 

Deus pode saber se nada aconteceu. 

 

3) Eles vão ficar bem! 

Se fizermos o que ele nos disse para fazer, 

ele fará o que prometeu fazer! Marcos 16: 

17-18 nos promete claramente que se 

‘aqueles que crerem’ imporem as mãos sobre 

os enfermos, estes ficarão curados. Não diz 

que eles podem ficar! 

Então vamos aprender juntos o que ele nos 

mandou fazer, e esperamos que ele faça o 

resto. Não é complicado - você não precisa de 

um diploma em teologia! Você só precisa de 

um grão de mostarda de fé e uma colher de 

chá de coragem. 

 

  

 

 

ANOTAÇÕES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PONTO PRINCIPAL 
Quando oramos com fé no nome 

de Jesus, ALGO DEVE ACONTECER! 

 

 

 

 

Mark 16:17-18 ‘Estes sinais 

acompanharão os que crerem [que 

Cristo é o Salvador]: 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 

enfermos, e estes ficarão curados.’ 
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4) Oração e ministério 

Foi uma surpresa descobrir que Jesus nunca 

orou ao Pai ao curar os enfermos! 

Às vezes, ele deve ter orado anteriormente, 

por exemplo, quando ressuscitou Lázaro 

(veja João 11).  

Ele usou muitos métodos diferentes, que 

vamos estudar. Mas ele não orou! 

Portanto, a oração e o ministério de cura 

são diferentes (veja as definições). É bom 

pedir a Deus que cure as pessoas. Mas 

quando estamos com eles para curar, damos 

o que temos (veja o Capítulo 6). 

No Antigo Testamento, as pessoas oravam 

por cura (por exemplo, Gênesis 20:17; 

Números 12:13; 1 Reis 13:6). 

Mas no Novo Testamento, os discípulos não 

oraram ao Pai ao curar os enfermos. Em 

Marcos 16:18 diz apenas que imporão as 

mãos. Não diz para orar. 

Se Jesus nos mandou curar, ele espera que 

façamos isso. Ele já fez tudo o que é 

necessário. 

Então, como curamos? Vamos estudar o que 

Jesus e os discípulos fizeram, e fazer o 

mesmo! 

 

 

 

 

 

 

 

 

João 11:41-42 Então tiraram a 

pedra. Jesus olhou para cima e disse: 

‘Pai, eu te agradeço porque me 

ouviste. 

Eu sabia que sempre me ouves, mas 

disse isso por causa do povo que está 

aqui, para que creia que tu me 

enviaste.’ 

 

DEFINIÇÕES 

Oração é comunicação com Deus. 

Considere como uma transação 

vertical. Você e Deus. 

Ministério é servir os outros. É uma 

transação horizontal. Você e as 

pessoas. 

 

[Em Atos 9:40 e Atos 28:8 os 

discípulos oram primeiro, e DEPOIS 

ministram a cura. E Tiago 5:14-15 é 

um caso especial. Vamos ver porque 

no capítulo 5 sobre Autoridade 

 

 

 

 

PONTO PRINCIPAL 
Jesus nunca orou ao pai ao curar os 

enfermos. Então por que nós 

fazemos? 
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CAPÍTULO 3 

 

O DEUS QUE CURA 

 

A NATUREZA DE DEUS 

Deus é um curador. É o seu nome, da sua 

natureza, seu caráter, sua vontade e seu 

trabalho. 

A cura é condicional (Êxodo 15:26 diz: ‘Se’). A 

condição sob a Antiga Aliança era 

Obediência; sob o Novo Pacto é fé em Cristo 

(2 Coríntios 1:20). 

 

1) É o nome dele 

Deus tem muitos nomes. Um deles é Jeová 

Rafá, que significa: ‘O Deus que nos cura’ 

(Êxodo 15:26) Este é o Deus que adoramos. 

 Ele disse: ‘Eu sou o Deus que os cura,’ ou 

seja, ele é O curador. Não há outro. Portanto, 

TODA a cura genuína vem de Deus, mesmo 

que não percebamos isso (Oséias 11:3). 

 

2) É da natureza dele 

Na Bíblia, o nome de uma pessoa é 

importante, pois revela sua natureza. O 

nome Jesus significa ‘Salvador’.  

 

 

 

 

Êxodo 15:26 Dizendo-lhes: ‘Se vocês 

derem atenção ao Senhor, ao seu 

Deus e fizerem o que ele aprova, se 

derem ouvidos aos seus 

mandamentos e obedecerem a 

todos os seus decretos, não trarei 

sobre vocês nenhuma das doenças 

que eu trouxe sobre os egípcios, 

pois eu sou o Senhor que os cura.’ 

 

Salmos 9:10 Os que conhecem o teu 

nome confiam em ti, pois tu, 

SENHOR, jamais abandonas os que 

te buscam. 

 

Oséias 11:3 Mas fui eu quem 

ensinou Efraim a andar, tomando-o 

nos braços; mas eles não 

perceberam que fui eu quem os 

curou. 

 

 

 

PONTO PRINCIPAL 
Toda a cura genuína vem de Deus. 
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Cada nome de Deus revela sua natureza 

inerente. Seu nome, Jeová Rafá, significa 

que sua própria natureza é curar. Ele não 

pode evitar. 

Eu sou inglês. Eu não posso mudar isso. 

Nasci inglês e, mesmo que more em outro 

país, permaneço inglês. É minha natureza. 

3) É o caráter dele 

A) Deus é amor. Deus nos ama e só quer o 

melhor para nós (veja Romanos 8:28). 

Enfermidade ou doença, por sua própria 

definição, não é o melhor de Deus. 

DEUS NÃO QUER QUE NINGUÉM FIQUE 

DOENTE! 

Você pode dizer: ‘Então, por que as 

pessoas estão doentes?’ Eu poderia 

responder: ‘Deus também não quer que 

ninguém peque, mas as pessoas ainda 

fazem isso!’ 

A vontade de Deus não acontece 

automaticamente. Se acontecesse, por 

que Jesus nos ensinou a orar: ‘Sua 

vontade seja feita’? Não foi a vontade de 

Deus que Adão e Eva pecassem. Não é da 

vontade de Deus que as crianças morram 

de fome. 

No entanto, o amor de Deus sempre será 

um poder para acura em nossas vidas. 

Deus ama as pessoas e odeia doenças. 

A criação revela o poder de Deus (Salmos 

19:1-4) 

A cura revela a compaixão de Deus. 

Deus não simplesmente deixou a criação 

para seu próprio destino (uma heresia 

conhecida como 'Deísmo'). Como Pai 

amoroso, ele continuamente trabalha 

para restaurar e curar. 

Malaquias 3:6‘Eu, o Senhor, não 

mudo.’ 

 

 

 

Romanos 8:28 Sabemos que Deus age 

em todas as coisas para o bem 

daqueles que o amam, dos que foram 

chamados de acordo com o seu 

propósito. 

 

PONTO PRINCIPAL 
Deus ama as pessoas e odeia doenças. 

 

 

 

 

Matheus 9:35-36 Jesus ia passando 

por todas as cidades e povoados, 

ensinando nas sinagogas, pregando as 

boas novas do Reino e curando todas 

as enfermidades e doenças. Ao ver as 

multidões, teve compaixão delas, 

porque estavam aflitas e 

desamparadas, como ovelhas sem 

pastor. 

COMPLETE: Jesus curava as pessoas 

por que ele ________________ elas. 
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B) Deus é santo 

Somos chamados para sermos santos como 

o Pai (1 Pedro 1:15-16). A santidade é 

perfeição. A doença não é! E como Deus 

quer que sejamos como ele, DEVE ser sua 

vontade que sejamos completos. 

C) Deus é fiel 

O Deus que salvou e curou ontem é o 

mesmo Deus que salva e cura hoje. Ele não 

mudou! 

Alguns dizem que Deus parou de curar após 

a igreja primitiva. Mas como ele pode deixar 

de ser amoroso, santo ou fiel? Estes são 

inerentes ao seu caráter. E são imutáveis. 

 

4) É a vontade dele 

Jesus veio à terra para nos mostrar como é o 

Pai. Jesus disse aos seus discípulos: ‘Quem 

me vê, vê o Pai’ (João 14:9). Ele também 

disse: ‘Eu não faço nada sozinho.’ Toda a sua 

vida e ministério foram um reflexo da 

vontade do Pai. 

Quando o leproso veio a Jesus (Marcos 1:40-

42), Jesus revela a vontade de Deus em sua 

resposta: ‘Estou disposto.’ 

 

Curar sempre é a vontade de Deus. 

 

5) É o trabalho dele 

Deus é um operador de milagres (Salmos 

77:14). Para ele, claro, nem são milagres! 

São milagres apenas para nós, porque não 

podemos fazê-los nós mesmos. 

PONTO TEOLÓGICO: 

Levítico 21:18 diz: Nenhum homem 

que tenha algum defeito poderá 

aproximar-se: ninguém que seja 

cego ou aleijado, que tenha o rosto 

defeituoso ou o corpo deformado... 

Portanto, a doença NÃO poderia ser 

o plano de Deus para ninguém. Além 

disso, para ser o Cordeiro perfeito 

de Deus, Jesus precisava ser sem 

defeito. Como a doença é 

imperfeita, Jesus não poderia estar 

doente. Ele escolheu sofrer. 

 

Hebreus 13:8 Jesus Cristo é o 

mesmo, ontem, hoje e para sempre. 

 

 

Marcos 1:40-42 Um leproso 

aproximou-se dele e suplicou-lhe de 

joelhos: ‘Se quiseres, podes purificar-

me!’ Cheio de compaixão, Jesus 

estendeu a mão, tocou nele e disse: 

‘Quero. Seja purificado!’ 

Imediatamente a lepra o deixou, e 

ele foi purificado. 

 

PORQUE CURAR-TE É A VONTADE 

DE DEUS? 

 

 

Salmos 77:14 Tu és o Deus que 

realiza milagres; mostras o teu poder 

entre os povos. 
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Deus disse: ‘Haja luz’ e houve luz. Ele fez as 

estrelas. Não é difícil para ele curar um olho 

ou fazer uma perna crescer. 

 

Em João, capítulo 5, Jesus cura o paralítico 

no tanque de Betesda. Ele estava inválido há 

38 anos e Jesus o curou em segundos. As 

pessoas vieram para ver o que tinha 

acontecido. Jesus disse: ‘Meu Pai continua 

trabalhando até hoje, e eu também estou 

trabalhando’ (João 5:17). 

Jesus só fazia o que viu o Pai fazendo. A cura 

era o trabalho de seu pai, então era isso que 

Jesus fazia. Deus não tem folga - Ele está 

SEMPRE curando! 

 

Jesus curava todos que vinham a ele. Ele 

sabia que este inválido era um pecador (veja 

João 5:14), mas Jesus o curou mesmo assim! 

E LOGO ele o corrigiu. 

 

Quando Jesus alimentou os 5.000, talvez três 

vezes esse número estava presente. E ele 

curou todos os que precisavam de cura 

(Lucas 9:11). Deve ter havido algumas 

pessoas más lá, mas ele também as curou. 

Ninguém era ruim demais, nenhuma doença 

era difícil demais. Ele não estabeleceu 

condições. Ele apenas curava! 

 

 

 

 

 

 

ANOTAÇÕES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

João 5:14 Mais tarde Jesus o 

encontrou no templo e lhe disse: 

‘Olhe, você está curado. Não volte a 

pecar, para que algo pior não lhe 

aconteça.’ 

 

PONTO PRINCIPAL 
Jesus curava todos que vinham a 

ele. 

 

EXERCÍCIO 

Leia João 14:9-12 novamente (na 

página 6.) Como podemos fazer o 

mesmo? 
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CAPÍTULO 4 

 

O QUE É CURA? 

 

INTRODUÇÃO 

A cura divina é um conceito muito maior do 

que simplesmente colocar as mãos sobre os 

fisicamente doentes. Como veremos, é 

plenamente o propósito do Calvário! 

 

O QUE É DOENÇA? 

1) A doença veio da Queda. 

A) Deus nos fez perfeitos No início, fomos 

feitos à imagem de Deus - sem erros, sem 

deformidades e sem doenças. 

B) O homem pecou e a doença, decadência, 

destruição e morte entraram no universo. 

Desde então toda a criação está em 

cativeiro para a decadência (Romanos 

8:21). 

Doença é, portanto, um aquém da ordem 

pretendida por Deus. 

C) Então o pecado é a raiz de todas as 

doenças, embora nem sempre seja a causa 

imediata. Em João 9:1-3, os discípulos 

entenderam que o pecado trouxe doença. 

A resposta do Senhor não significa que eles 

não tenham pecado, porque todos nós 

temos. Mas neste caso, a cegueira não foi 

um resultado direto de seu próprio pecado. 

 

PONTO PRINCIPAL 
Toda doença é resultado da queda 

 

Gênesis 1:27 Criou Deus o homem à 

sua imagem, à imagem de Deus o 

criou; homem e mulher os criou. 

Romanos 8:21... a própria natureza 

criada será libertada da escravidão 

da decadência em que se encontra 

para a gloriosa liberdade dos filhos 

de Deus. 

 

 

 

João 9:1-3 Ao passar, Jesus viu um 

cego de nascença. 

Seus discípulos lhe perguntaram: 

‘Mestre, quem pecou: este homem 

ou seus pais, para que ele nascesse 

cego?’ 

Disse Jesus: ‘Nem ele nem seus pais 

pecaram, mas isto aconteceu para 

que a obra de Deus se manifestasse 

na vida dele.’ 
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D) O pecado do homem dá ao diabo o 

direito de exercer seu poder sobre a 

humanidade. Enquanto Deus inventou a 

cura, o diabo é responsável pela doença. 

Veja suas palavras em Jó 2:5 

João 10:10 diz que o ladrão (o diabo) vem 

‘APENAS para roubar, matar e destruir.’ 

Isso é tudo que ele faz. Portanto, o diabo 

não pode curar, mas ele pode fingir. 

Atos 10:38 diz que Jesus curava 'TODOS os 

que estavam sob o poder do diabo'. Mas 

Jesus curou TODOS os que vieram a ele. 

Portanto, a doença não é um resultado 

‘neutro’ de viver num mundo caído. Vem 

do diabo, como resultado do pecado 

(embora Deus possa e usa doenças para 

seus propósitos). TODA cura vem de Deus. 

O QUE É CURA? 

A cura é a reversão do processo de 

destruição, decadência e morte, é a 

restauração da ordem pretendida por Deus 

ou a integridade de toda a criação.  

2) Calvário é a solução de Deus 

Toda cura verdadeira depende do Calvário, 

porque somente Jesus pagou o preço na 

cruz por nossa cura. 

A) Cura de toda a criação Toda a criação 

será libertada de 'sua escravidão para a 

decadência' quando 'os filhos de Deus são 

revelados.’ (Romanos 8:19-21). 

 

 

Jó 2:5 ‘Estende a tua mão e fere a sua 

carne e os seus ossos, e com certeza 

ele te amaldiçoará na tua face.’ 

 

John 10:10 ‘O ladrão vem apenas 

para roubar, matar e destruir; eu vim 

para que tenham vida, e a tenham 

plenamente.’ 

 

Atos 10:38 ...como Deus ungiu a Jesus 

de Nazaré com o Espírito Santo e 

poder, e como ele andou por toda 

parte fazendo o bem e curando todos 

os oprimidos pelo diabo, porque Deus 

estava com ele. 

 

PONTO TEOLÓGICO 

Isso só pode significar: a) Todos que 

estão doentes estão sob o poder do 

diabo, ou b) Jesus curou apenas 

aqueles que estavam sob o poder do 

diabo. Mas como Jesus curou TODOS 

que vieram a ele, isso só pode 

significar a). 

 

DEFINIÇÃO 
Cura é a restauração da integridade 

pretendida por Deus. 
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A cruz é o centro da história. É a solução 

total de Deus para TODOS os problemas 

do mundo. Ele não tem outra. 

B) O Calvário inverte a maldição. A 

doença veio na queda, através da 

maldição de Deus (Gênesis 3:14-19). Jesus 

tomou esta maldição sobre si mesmo, 

para que pudéssemos estar livres de suas 

consequências (Gálatas 3:13). 

C) Jesus introduz o reino, onde Jesus 

governa. Sendo que ele é Deus, e Deus ÉO 

curador, onde Jesus está, o reino é 

plenamente realizado, e tudo estará em 

plenitude (Lucas 10:9). 

D) A cura é 'pelas suas feridas' Mateus 8: 

16-17 diz que Jesus curou todos os 

doentes, para cumprir Isaías 53:4, ‘Ele 

tomou nossas enfermidades e levou 

nossas doenças.’ Isso deve se referir à 

cura física, não apenas à salvação. 

Ora 1 Pedro 2:24 também cita Isaías 53, 

mas através do Espírito Santo, muda o 

tempo do presente, nós somos curados, 

ao passado, vocês foram curados, pois ele 

estava escrevendo DEPOIS do Calvário! 

Então, nossa cura aconteceu há 2000 anos 

atrás, quando Jesus pagou por ela na cruz. 

Ele disse: 'Está acabado!' Não há mais 

nada a fazer. 

Então, por que ainda estamos doentes? Se 

eu comprar algo online, eu faço o pedido 

e pago por ele. Mas ainda devo esperar 

que seja entregue. 

3) Integridade 

A palavra hebraica para paz, shalom, 

realmente significa 'ser inteiro’, enquanto 

a palavra grega, sozo, é traduzida como 

'salvação', 'cura', 'inteiro' ou 'ser inteiro' 

no Novo Testamento. 

PONTO PRINCIPAL 
A cruz é a solução total de Deus para 

TODOS os problemas do mundo. 

 

 

Gálatas 3:13 Cristo nos redimiu da 

maldição da lei quando se tornou 

maldição em nosso lugar, pois está 

escrito: ‘Maldito todo aquele que for 

pendurado num madeiro.’ 
 

Matheus 8:16-17 Ao anoitecer foram 

trazidos a ele muitos endemoninhados, 

e ele expulsou os espíritos com uma 

palavra e curou todos os doentes. E 

assim se cumpriu o que fora dito pelo 

profeta Isaías: ‘Ele tomou sobre si as 

nossas enfermidades e sobre si levou 

as nossas doenças.’ 

 

ESCREVA E APRENDA 1 PEDRO 

2:24: 

 

 

 

 

 

 

 

Shalom pode significar, ‘nada falta, 

nada está quebrado, bem-estar, 

completo.’ 
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INTEGRIDADE 
O homem é um complexo de partes inter-relacionadas 

 

PARTE 
 

INCLUI CURA DOENÇA ESCRITURA 

Espírito 

Vida 
 

Salvação Morte Romanos 8:10 

Consciência 
 

Limpa Culpado Hebreus 10:22 

Relacionamentos 
 

Amor Separação 1 João 4:7 

     

Alma 

Mente 
 

Sabedoria Insensatez Romanos 12:2 

Vontade 
 

Obediência Rebelião Tiago 4:7 

Emoções 
 

Paz Angústia Salmos 147:3 

     

Corpo 

Físico 
 

Saúde Enfermidade 1 Pedro 2:24 

Segurança 
 

Liberdade Escravidão Jeremias 33:6 

Ambiente 
 

Prosperidade Pobreza 2 Crônicas 7:14 

     

 

Jesus se preocupa com o homem íntegro (João 

7:23). A cura significa integridade em TODAS as 

áreas de nossas vidas (3 João 1:3). 

E como Deus, somos seres com três partes: 

espírito, alma e corpo (1 Tessalonicenses 5:23). 

Assim, podemos estar doentes e, portanto, 

curados, em qualquer uma dessas partes! 

E como estes estão intimamente inter-

relacionados, a doença em uma parte pode 

trazer problemas para outra. 

 

 

1 Tessalonicenses 5:23 Que o 

próprio Deus da paz os santifique 

inteiramente. Que todo o espírito, 

alma e corpo de vocês seja 

conservado irrepreensível na 

vinda de nosso Senhor Jesus 

Cristo. 
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Portanto, a cura em uma parte geralmente 

requer cura em outra primeiro – a causa 

raiz. 

 

4) Causas Raiz 

A) Jesus sempre ministrou ao problema raiz 

(ou real). Muitos problemas ‘apresentados’ 

são causados por problemas mais profundos 

que também devem ser tratados, se 

possível. 

B) Causas comuns de doença são: medos, 

falta de perdão, preocupação, falta de 

arrependimento, culpa, rejeição, raiva e 

amargura, hábitos pecaminosos, defesa, dor 

emocional, e demônios. 

C) Problemas históricos. Algumas pessoas 

sofrem de doenças hereditárias, que podem 

ser causadas pelos pecados das gerações 

anteriores (Êxodo 20:5). 

Jesus morreu para nos libertar de TODA a 

doença, incluindo a doença genética. 

Podemos quebrar as maldições familiares 

das gerações anteriores (veja a oração na 

página 33) ordenando que os genes da 

pessoa sejam completos e entrem em 

sintonia com a palavra de Deus. 

D) Como nós sabemos? Nós fazemos o que 

Jesus fez: Pergunte ao Espírito Santo (veja o 

capítulo 9 para detalhes). Jesus sempre 

soube a vontade do pai através do Espírito. 

Nós também podemos. 

Muitos dizem que não ouvem a Deus. Mas 

Jesus disse: ‘As minhas ovelhas ouvem a 

minha voz’ (João 10:27) e ‘Aquele que 

pertence a Deus ouve o que Deus diz’ (João 

8:47). 

Se você é discípulo de Deus, você ESTÁ 

ouvindo a voz de Deus o tempo todo! 

ALGUMAS CAUSAS COMUNS DA 

DOENÇA: (veja apêndice B para 

mais) 

1) Medo Se a pessoa tem fobias, um 

espírito de medo geralmente está 

presente. Expulse-o! 

2) A falta de perdão muitas vezes 

resulta em doenças como artrite. 

Conduza a pessoa em uma oração de 

perdão. 

3) A preocupação muitas vezes traz 

problemas cardíacos e de pressão, 

asma e enxaqueca. A preocupação é 

um pecado (Mateus 6:25-34) e 

precisa ser arrependido! 

4) Falta de arrependimento Se a 

pessoa admitir pecado não 

arrependido ou o Espírito Santo lhe 

mostrar, conduza-a numa oração de 

arrependimento. 

5) Culpa Alguns sofrem ansiedade e 

estresse por carregar a culpa, 

mesmo que tenham confessado. Leia 

as escrituras para eles (por exemplo, 

Romanos 8:1) 

6) Rejeição. Esta é uma das causas 

mais comuns de problemas 

emocionais. Ore para que eles 

recebam e creiam que Jesus os ama. 

7) Raiva e amargura podem causar 

câncer, artrite e problemas 

cardíacos. A pessoa deve perdoar a si 

mesma, a Deus e aos outros. Elimine 

qualquer espírito de amargura, se 

estiver presente. 

8) Hábitos pecaminosos, 

especialmente imoralidade e vícios. 

Eles também trazem culpa. 
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5) Como Deus cura? 

Deus usa muitos métodos. 

A) O sistema do corpo: As formas mais 

comuns de cura são meramente ajudar o 

corpo a se curar. Os mecanismos de auto 

cura existiam antes mesmo de a doença 

aparecer! Deus antecipou o pecado do 

homem e as doenças do diabo, porque 

Jesus é o Cordeiro que foi morto desde a 

criação do mundo (Apocalipse 13:8). 

B) Medicamentos: Apocalipse 22:2 

promete que as folhas da árvore servem 

para a cura das nações. Deus usa remédios 

(veja também 2 Reis 20:7; Jeremias 8:22). 

Eu mesmo os uso! 

C) Médicos: Graças a Deus por médicos, 

enfermeiros e hospitais! Lucas, que 

escreveu o Evangelho, era médico. 

Ministério e Medicina frequentemente 

trabalham melhor juntos. 

D) Palavras: Palavras podem ter o poder 

de trazer vida ou morte. 

Em Gênesis 1:2, o espírito pairava sobre as 

águas, mas nada estava acontecendo. 

Somente quando Deus falou, foi que o 

Espírito se moveu. Hoje Ele ainda espera 

pela palavra de Deus. A palavra de Deus 

em sua boca ainda é a palavra de Deus! 

Hoje, quando falamos a sua palavra, o 

espírito age. 

E) Sobrenaturalmente Nós simplesmente 

ministramos o amor de Jesus, usando seus 

métodos, e observamos a cura de Deus. 

Jesus usou muitos métodos (veja Capítulo 

9). Como sabemos qual usar? Mais uma 

vez, perguntando ao Espírito Santo! 

 

 

COMO OUVIR A DEUS     
Todos têm duas vozes em sua mente: 

1 coríntios 2:11 Por que qual dos 

homens conhece os pensamentos de 

um home, senão o próprio espírito do 

homem dentro dele? Da mesma 

forma, ninguém conhece os 

pensamentos de Deus, exceto o 

espírito de Deus. 

Esta é a sua mente falando ao seu 

espírito. 

Quando nos tornamos cristãos, o 

Espírito Santo agora vive em nosso 

espírito (1 Coríntios 6:17,19). 

Portanto, temos a mente de Cristo (1 

Coríntios 2:16). Então agora as duas 

vozes em sua cabeça são sua mente 

(você) e o Espírito Santo (Deus)! 

O diabo fala? Sim, mas apenas para a 

nossa mente. 

Como sabemos qual é qual? O espírito 

santo sempre fala de acordo com a 

palavra de Deus e o caráter de Deus. 

Conheça o Senhor e sua palavra e 

você saberá! 

EXERCÍCIO 

Estude as escrituras nos apêndices. 

Escolha alguns para aprender a usar 

ao curar. 

PONTO TEOLÓGICO: 

Alguns interpretam2 Crônicas 6:12 

mal. A doença de Asa era 

provavelmente de seu retrocesso. Seu 

erro foi que ele apenas consultou os 

médicos, não o Senhor, que poderia 

tê-lo curado se ele se arrependesse. 
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6) Que tal terapias alternativas? 

A) Alguns medicamentos tradicionais podem ser 

bons, se usar plantas ou extratos de plantas. Mas 

muitos medicamentos alternativos estão 

misturados na religião falsa ou no ocultismo. 

Toda ‘cura’ através de métodos proibidos pelas 

escrituras é perigosa (Veja Deuteronômio 18:9-12; 

Isaías 8:19-20; Gálatas 5:20; Apocalipse 21:8) 

B) O diabo não pode curar (João 10:10), mas ele 

pode fingir removendo os sintomas que ele 

colocou lá no início! Seu propósito é enganar as 

pessoas para mais escravidão, persuadindo os 

doentes a irem aos falsos curandeiros. O corpo 

físico pode parecer curado, mas a alma ou o 

espírito da pessoa será prejudicado. Sua condição 

final será pior. (Se eu tomo álcool, posso me sentir 

bem por um tempo. Mas isso não dura!) Não há 

registro na Escritura do diabo curando alguém. 

C) Algumas pessoas questionam essa lista. Nas 

mãos de praticantes cristãos, alguns podem estar 

seguros. Entretanto, embora os cristãos tenham a 

promessa de proteção (veja Salmos 91) e o dom 

de discernimento (1 Coríntios 12:10), por que não 

buscar o Senhor primeiro? 

Sendo que os incrédulos não tem essas duas 

coisas, eu não recomendaria que eles usassem 

nenhum deles. 

Jesus Cristo é meu médico. Se ficar doente, 

pergunto-lhe como ele quer me curar. 

Mas claro, o melhor de Deus para nós não é cura - 

é não ficar doente! 

 

 

 

 

 

 

CURA FALSA 
Alguns métodos falsos de cura: 

Acupuntura 

Aromaterapia 

Astrologia 

Encantos 

Cura de cor 

Cristais 

Deuses falsos 

Homeopatia 

Hipnotismo 

Ícones 

Massagem indiana 

Magia 

Medicina da Nova Era 

Cura psíquica 

Reiki 

Símbolos religiosos 

Sacrifícios aos ídolos 

Cura espiritualista 

Meditação transcendental 

Feitiçaria 

Ioga 
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CAPÍTULO 5 

 

A AUTORIDADE DO CRENTE 

 

O QUE É AUTORIDADE 

A palavra grega para autoridade é exousia, 

que significa liberdade para escolher ou 

agir. 

Deus é autoridade, não responde a 

ninguém! 

Autoridade não é poder. Poder (dunamis em 

grego) é a capacidade de fazer alguma coisa. 

Autoridade é o direito de fazê-lo. Um 

policial não tem poder físico para impedir o 

tráfego. Mas ele para porque ele tem 

autoridade! 

 

1) A autoridade do homem - declínio e 

queda 

A) Autoridade original Deus estabeleceu a 

autoridade da humanidade na terra 

(Gênesis 1:26-28) através de um comando 

para subjugá-la e governar sobre ela. 

i) Deus deu a autoridade igualmente a Adão 

e Eva JUNTOS (ver versículos 27 e 28). 

ii) Foi sobre toda a terra (ver verso 28), 

todos os animais (verso 28) e todas as 

plantas (verso 29). Veja também Salmos 8: 

6-8 

iii) Antes de Adão e Eva pecarem, Satanás 

apareceu como uma serpente, um animal. 

Portanto o homem originalmente tinha 

autoridade sobre Satanás e seus demônios. 

Em Atos 1:7, Jesus disse ‘Não lhes 

compete saber os tempos ou as 

datas que o Pai estabeleceu pela sua 

própria autoridade.’  

Genesis 1:26-28 Então disse Deus: 

‘Façamos o homem à nossa imagem, 

conforme a nossa semelhança. 

Domine ele sobre os peixes do mar, 

sobre as aves do céu, sobre os 

animais grandes de toda a terra e 

sobre todos os pequenos animais que 

se movem rente ao chão.’ 

 

Criou Deus o homem à sua imagem, 

à imagem de Deus o criou; homem e 

mulher os criou. 

 

Deus os abençoou, e lhes disse: 

‘Sejam férteis e multipliquem-se! 

Encham e subjuguem a terra! 

Dominem sobre os peixes do mar, 

sobre as aves do céu e sobre todos os 

animais que se movem pela terra.’ 
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B) Autoridade perdida A Queda (Gênesis 3) 

mudou tudo. O homem perdeu sua 

autoridade sobre os animais (que ficaram 

com medo dele), as plantas (que se tornaram 

espinhos e cardos) e a terra (que agora só se 

dava através do trabalho). Em vez disso, o 

homem agora governa a mulher (Gênesis 

3:16). 

O homem deveria ter governado sobre 

Satanás, o pecado e a terra, mas não sobre a 

mulher. Depois da maldição, Satanás, o 

pecado e a terra dominam o homem, e a 

humanidade governa uns sobre os outros. 

Não era o plano original de Deus que o 

homem dominasse a mulher, mas foi um 

resultado da Queda. 

 

2) A autoridade do homem 

restaurado 

A) Jesus dá suas chaves para a igreja Todo o 

trabalho da queda é revertido por Jesus no 

Calvário. Então, Deus também restaura 

totalmente a autoridade do homem através 

de Cristo. 

Em Mateus 16: 16-19, Jesus declara que ele 

construirá sua igreja sobre a rocha, que é a 

revelação de que ele é ‘o Cristo, o Filho do 

Deus vivo.’ Todos aqueles com essa 

revelação são a igreja! 

Então Jesus dá a Pedro (que representa a 

igreja), as chaves do reino dos céus. Chaves 

representam autoridade. Ele está dando as 

chaves para nós, a igreja. 

Nessa passagem, Jesus está se referindo a 

Isaías 22:15-25, a história de uma 

transferência de autoridade! Leia a história 

toda, mas estude o versículo 22 

cuidadosamente. 

PONTO PRINCIPAL 
A Queda reverteu a autoridade 

pretendida por Deus para a 

humanidade. 

ANOTAÇÕES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mateus 16:16-19 Simão Pedro 

respondeu: ‘Tu és o Cristo, o Filho do 

Deus vivo.’ 

 

Respondeu Jesus: ‘Feliz é você, 

Simão, filho de Jonas! Porque isto 

não lhe foi revelado por carne ou 

sangue, mas por meu Pai que está 

nos céus. 

E eu lhe digo que você é Pedro, e 

sobre esta pedra edificarei a minha 

igreja, e as portas do Hades não 

poderão vencê-la. 

Eu lhe darei as chaves do Reino dos 

céus; o que você ligar na terra terá 

sido ligado nos céus, e o que você 

desligar na terra terá sido desligado 

nos céus.’ 
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Se ninguém pode fechar o que abrimos, 

então só pode ter um conjunto de chaves. 

Nenhuma outra organização ou religião 

tem um conjunto extra! Se não curarmos o 

doente, quem é que vai? (veja Judas 1: 3). 

Chaves naturais abrem portas. As chaves 

do reino abrem corações. O ministério 

cristão está usando nossas chaves (veja 

Mateus 10:7-8). 

B) Autoridade é delegada A igreja só tem 

autoridade porque é delegada. Até mesmo 

a autoridade de Jesus foi delegada (João 

12:49). O centurião em Mateus 8: 9 sabia 

que todo o peso da autoridade de Roma 

estava com dele. 

Ao entregar as chaves do reino a Pedro, 

Jesus passa sua autoridade para a igreja. 

Ela é transferida. Jesus não tem chaves 

extras no bolso de trás! 

É por isso que podemos ministrar a cura 

sem orar. Nós já temos as chaves, e ele 

não! 

Sendo que a igreja agora tem a chave da 

cura, se Jesus quer curar, ele precisa de 

nós. É uma parceria. Nós precisamos do 

poder dele; ele precisa das nossas chaves. 

C) Com autoridade vem a 

responsabilidade Em Lucas 12:35-48, o 

mordomo é colocado no comando, e 

espera-se que cumpra suas obrigações e 

aja como seu mestre sem supervisão 

constante Quanto maior a autoridade, 

maior a responsabilidade. 

Deus não interferirá nos deveres da igreja 

a menos que seja solicitado através da 

oração. Caso contrário, ele estará 

tomando de volta a autoridade que ele já 

delegou. 

Isaías 22:22 ‘Porei sobre os ombros 

dele a chave do reino de Davi; o que 

ele abrir ninguém conseguirá fechar, e 

o que ele fechar ninguém conseguirá 

abrir.’ 

Judas 1:3b pela fé uma vez por todas 

confiada aos santos. 

Mateus 10:7-8 Por onde forem, 

preguem esta mensagem: ‘O Reino dos 

céus está próximo’. 

Curem os enfermos, ressuscitem os 

mortos, purifiquem os leprosos, 

expulsem os demônios. Vocês 

receberam de graça; dêem também de 

graça.  

PONTO PRINCIPAL 
Jesus transfere sua autoridade para 

curar à Igreja. 

 

PONTO TEOLÓGICO: 

A oração de fé em Tiago 5:15 refere-se a 1 

Reis 18, mas também Marcos 11:22-24, 

quando Jesus tinha acabado de 

amaldiçoar a figueira. 'Vá se jogar no mar’ 

é um comando! 

Orar para que Deus cure alguém quando 

ele já nos deu as chaves, duvida da 

autoridade que já temos. 
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Um bom mestre não faz o trabalho dos 

seus servos. Ele deixa para que os servos 

façam! 

3) Como exercer autoridade 

Nós usamos nossa autoridade pelo que 

DIZEMOS (veja Mateus 8:8), e não pelo 

que nós ORAMOS. 

A) Palavras são criativas Quando Deus 

criou o mundo, ele DISSE. Uma bênção é 

DITA. 

B) A autoridade é pelo relacionamento 

Recebemos instruções de cima (o Pai), e 

dar para aqueles abaixo. 

C) Nós seguimos o exemplo de Jesus 

quando ele curou os doentes, ele DISSE:  

aos demônios (Marcos 9:25) Jesus 

ordenou o demônio diretamente. 

a doença (Lucas 4:39) Jesus repreendeu a 

febre. 

aos elementos (Marcos 4:39) Jesus 

repreendeu o vento. 

às plantas (Mateus 21:19) Jesus 

amaldiçoou o Figueira. 

para a pessoa (João 11:43) Jesus ordenou 

Lázaro para sair. 

Nós temos a autoridade no nome de Jesus, 

então nós dizemos para que exista. 

Tantas pessoas estão falando ou orando 

SOBRE suas montanhas (problemas!), mas 

Jesus disse: 

'Você pode dizer a esta montanha, "Mova-

se de aqui para lá," e ela moverá. Nada 

será impossível para você’ (Mateus 17:20). 

USE SUAS CHAVES! 

 

 

 

Mateus 8:8 Respondeu o centurião: 

‘Senhor, não mereço receber-te 

debaixo do meu teto. Mas dize apenas 

uma palavra, e o meu servo será 

curado.’ 

 

 

 

 
Marcos 9:25 Jesus ... repreendeu o 

espírito imundo, dizendo: ‘Espírito 

mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e 

nunca mais entre nele.’ 
Lucas 4:39 Estando ele em pé junto 

dela, inclinou-se e repreendeu a febre, 

que a deixou. Ela se levantou 

imediatamente e passou a servi-los. 
Marcos 4:39 Ele se levantou, 

repreendeu o vento e disse ao mar: 

‘Aquiete-se! Acalme-se!’ O vento se 

aquietou, e fez-se completa bonança. 

João 11:43 Depois de dizer isso, Jesus 

bradou em alta voz: ‘Lázaro, venha 

para fora!’ 

QUESTÃO: 

Esses foram comandos ou orações? 
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CAPÍTULO 6 

 

A FÉ EM JESUS 

 

O QUE FAZEMOS E NÃO FAZEMOS 

Pedro e João fizeram um excelente milagre em 
Atos 3. Alertados pelo Espírito, eles notaram o 
mendigo; elevaram sua expectativa; sabiam 
que eles tinham um dom de cura para ele; 
deram a cura; exercitaram autoridade; e, com 
fé, o ajudaram a andar.  

Quando uma multidão se reuniu, Pedro 
explicou como não foi feito (Atos 3:12), e logo 
como foi feito (Atos 3:16). 

1) Não pelo nosso próprio poder:  

Nós somos apenas canais. Nós não podemos 
curar uma mosca com dor de cabeça. É TUDO 
pela fé em Jesus. Portanto, uma pessoa cega é 
tão impossível para nós, quanto é fácil para 
Deus, como alguém com uma dor no dedo 
mindinho!  

Nós não somos baterias espirituais, para 
sermos carregados!  

Somos condutores espirituais, destinados a 
sermos permanentemente conectados à fonte 
de energia, que é Jesus. Nós nos conectamos a 
Jesus pela fé e com alguém necessitado pela 
compaixão. 

 

 

 

 

 

 

Atos 3:12 Vendo isso, Pedro lhes 
disse: ‘Israelitas, por que isto os 
surpreende? Por que vocês estão 
olhando para nós, como se 
tivéssemos feito este homem 
andar por nosso próprio poder ou 
piedade?’ 

 

ANOTAÇÕES: 
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Se fosse pelo nosso próprio poder, somente 
as pessoas com o espiritual poder os poderia 
curar. Mas Deus pode usar QUALQUER 
crente. 

2) Não por nossa própria piedade 

As pessoas não são curadas porque somos 
piedosos ou saudáveis. Se fosse assim, 
ninguém seria curado! 

Pior, se pudéssemos fazer milagres sendo 
piedosos estaríamos merecendo-os. Quanto 
melhor nossa pessoa, melhores nossos atos! 
Então isso remove graça e torna-se obras 
(Romanos 11:6). Cura e milagres são dons de 
Deus, e não uma recompensa por sermos 
bons! 

Esforçar-se pela piedade não é para ter mais 
poder para curar. Piedade é o nosso presente 
de amor para Jesus. 

Portanto, podemos ministrar a cura mesmo 
quando estamos doentes ou sofrendo outros 
problemas. 

NÃO DEPENDE DE NÓS. 

DEPENDE DE DEUS! 

 

3) Pelo Nome de Jesus 

A cura é pela fé no nome de Jesus. No 
entanto, não usamos o nome dele como um 
encantamento mágico (o erro dos filhos de 
Ceva em Atos 19:13). 

Somos embaixadores de Cristo, 
representando o Senhor Jesus, exercendo sua 
autoridade. Nós nos submetemos ao Pai, e 
falamos diretamente aos demônios, a doença 
ou doente, aos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Romanos 11:6 E, se é pela graça, já 
não é mais pelas obras; se fosse, a 
graça já não seria graça. 

 

NUNCA, NUNCA, NUNCA, 
NUNCA PODEMOS MERECER OS 

DONS DE DEUS! 

COMPLETE:  

Eu tento ser piedoso porque:  

 

 

 

 

 

Atos 3:16 Pela fé no nome de Jesus, 
o Nome curou este homem que 
vocês vêem e conhecem. A fé que 
vem por meio dele lhe deu esta 
saúde perfeita, como todos podem 
ver. 
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elementos, ou plantas ou qualquer coisa 
que não está sob a autoridade de Deus, 
assim como Jesus fez. 

Nós nos submetemos a Deus e resistimos 
ao diabo (Tiago 4:7), em nome de Jesus. Os 
demônios submetem a nós, porque os 
nossos nomes estão escritos no céu (veja 
Lucas 10:17, 20). 

4) A fé que vem através dele 

A) Nós devemos acreditar! Sem fé é 
impossível agradar a Deus (Hebreus 11: 6). 
Fé é como um fusível elétrico, pequeno mas 
precisa estar ali! 

Nada de Deus acontece sem fé. Até A 
Escritura não tem valor sem fé. (veja 
Hebreus 4:2). 

B) A fé está em Jesus (João 14:12) Fé em 
seu amor, seu coração, seu sacrifício, sua 
palavra, seu poder, seu exemplo, sua 
autoridade, seu comando, seu nome, sua 
presença e sua promessa! 

Nós não colocamos nossa fé em nós 
mesmos, nossos métodos, outras pessoas, 
oração, ou até mesmo na fé em si! 

C) A fé age: Tiago 2:17 diz, da mesma 
forma, fé por si só, se não for acompanhada 
de ação, está morta. A ação libera a cura! 

Jesus muitas vezes comandou as pessoas 
para fazerem algo que eles não podiam 
fazer antes (por exemplo, João 5:8). 

D) A fé é um dom Atos 3:16 diz que a fé 
vem através de Jesus pelo Pai. 

 

 

 

PONTO TEOLÓGICO: 

Em Êxodo 23:20-25 Deus envia seu 
anjo para guiar os israelitas, dizendo, 
‘pois nele está o meu nome.’ Numa 
versão moderna da Bíblia isso é 
traduzido como ‘atua na minha 
autoridade’. Percebe que é Deus que 
cura ali, e não o anjo. Os anjos não 
curam na Escritura. 

FÉ EM JESUS 

João 14:12 Jesus disse, ‘Digo-lhes a 
verdade: Aquele que crê em mim fará 
também as obras que tenho 
realizado. Fará coisas ainda maiores 
do que estas, porque eu estou indo 
para o Pai.’ 

SIGNIFICA FÉ EM: 

Seu amor (Mateus 14:14) 

Seu coração (Jeremias 8:22-9: 1) 

Seu sacrifício (1 Pedro 2:24) 

Sua palavra (Mateus 8:16-17) 

Seu poder (Atos 10:38) 

Seu exemplo (Mateus 4:23) 

Sua autoridade (Mateus 28:18) 

Seu comando (Lucas 10:9) 

Seu nome (Atos 3:16) 

Sua presença (Mateus 28:20) 

Sua promessa (2 Coríntios 1:20) 
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Todos nós temos uma medida de fé 
(Romanos 12:3) e devemos usar os dons de 
Deus para construirmos a igreja (1 Pedro 
4:10) 

[O dom da fé em 1 Coríntios 12:9 é para 
ocasiões específicas ou doenças.] 

E) A fé cresce: 

I) com exercício (veja 2 Tessalonicenses 1:3). 
Como os músculos crescem quando os 
usamos, o mesmo acontece com a nossa fé. 
Se não a usamos, ela fica mais fraca. 

II) ouvindo a palavra de Deus (Romanos 
10:17) 

III) pela obediência (Lucas 17:5-10). Quando 
fazemos o que ele nos diz pra fazer, nossa fé 
aumenta! 

IV) pedindo (Marcos 11:24). 

Tanto a fé como o nome (autoridade) de 
Jesus devem estar presentes em toda cura e 
milagre sobrenatural. 

Mas o dom da cura vem de Deus e não 
depende de nossas próprias habilidades, 
santidade, título, posição, saúde ou 
possessões. 

Portanto, QUALQUER CRENTE PODE CURAR O 
DOENTE, e TODOS OS CRENTES SÃO 
MANDADOS PARA CURAR O DOENTE! 

Tiago 1:22 Sejam praticantes da palavra, e 
não apenas ouvintes, enganando-se a si 
mesmos. 

 

 

 

 

 

 

A FÉ É UM DOM 

Romanos 12:3 Pois pela graça que 
me foi dada digo a todos vocês: 
ninguém tenha de si mesmo um 
conceito mais elevado do que deve 
ter; mas, pelo contrário, tenha um 
conceito equilibrado, de acordo 
com a medida da fé que Deus lhe 
concedeu. 

A FÉ DEVE SER USADA 

1 Pedro 4:10 Cada um exerça o 
dom que recebeu para servir aos 
outros, administrando fielmente a 
graça de Deus em suas múltiplas 
formas. 

ESCREVA: 

Hebreus 11:1 e Romanos 4:21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A CURA É SERVIR 

Lembre-se, o presente não é para 
você, mas para a pessoa que está 
sendo curada! Deus dá o presente, 
e a pessoa doente o recebe. Nós 
somos apenas os carteiros! 
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CAPÍTULO 7 

 

LIBERTAÇÃO – EXPULSAR DEMÔNIOS 

 

INTRODUÇÃO 

Muitas doenças são causadas por 

demônios, mas Jesus nos deu autoridade 

sobre TODOS os demônios (Lucas 9:1) e 

sobre TODO o poder do diabo (Lucas 

10:19). 

Ele também disse: 'Nada lhes fará dano,’ 

logo não há nada a temer! Não precisamos 

ser super homens espirituais; nós 

simplesmente temos que ter fé em Jesus. 

Às vezes, pode exigir perseverança, mas 

qualquer crente pode e deve estar disposto 

a libertar outros dos demônios. Ademais, 

fomos ordenados (Mateus 10:8)! É o único 

privilégio dos cristãos (Efésios 3:10). 

1) A natureza dos demônios 

Os demônios são o verdadeiro inimigo, as 

pessoas jamais são (Efésios 6:12)! 

A) São anjos caídos, espíritos malignos, 

que sigam Satanás (Apocalipse 12:9; 

Mateus 25:41), com suas próprias 

personalidades, habitando reinos 

espirituais. 

Eles costumam se esconder, mas sempre 

são enganosos, legalistas, sob medo e não 

sob graça. Então eles DEVEM responder à 

autoridade (Lucas 8:31). 

 

 

 

Lucas 10:19 Eu lhes dei autoridade 

para pisarem sobre cobras e 

escorpiões, e sobre todo o poder do 

inimigo; nada lhes fará dano. 

1 João 4: 4 Filhinhos, vocês são de 

Deus e os venceram, porque aquele 

que está em vocês é maior do que 

aquele que está no mundo. 

Efésios 3:10 A intenção dessa graça 

era que agora, mediante a igreja, a 

multiforme sabedoria de Deus se 

tornasse conhecida dos poderes e 

autoridades nas regiões celestiais, 

Efésios 6:12 Pois a nossa luta não é 

contra pessoas, mas contra os 

poderes e autoridades, contra os 

dominadores deste mundo de trevas, 

contra as forças espirituais do mal nas 

regiões celestiais. 

PONTO PRINCIPAL 
Jesus nos ordenou para expulsar 

demônios! Não é um extra opcional. 
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Existem tipos diferentes (Marcos 9:29); 

alguns são expulsos facilmente, outros 

demoram mais. 

B) Eles oprimem as pessoas, procurando 

controlar e destruí-os (veja João 10:10). 

Causam doenças, medos, compulsões, vícios, 

angústia e loucura. 

Quando uma pessoa é demonizada, pode 

haver mais de um demônio presente, 

geralmente em hierarquia. 'Demonizada' 

significa afligida ou oprimida. Os cristãos 

podem ser demonizados, mas não podem ser 

possuídos por demônios. 

C) Eles entram através do ocultismo, religiões 

falsas (1 Coríntios 10:20), maldições, 

relacionamentos errados, trauma, rejeição, 

rebelião e pecado. 

2) Esteja preparado 

A) Discípulo de Jesus (Marcos 16:17). 

Libertação é o dever e privilégio de CADA 

crente. 

B) Cheio do Espírito Santo (Mateus 12:28). 

Nós precisamos do poder dele - não podemos 

fazer isso sozinhos! Os dons do Espírito         

(1 Coríntios 12:7-10) especialmente 

discernimento e palavras de conhecimento, 

também são muito úteis. 

C) Conheça sua autoridade TODA a 

autoridade vem da submissão. Nós só temos 

autoridade de Jesus se formos submissos a 

ele. É ASSIM, e somente assim que podemos 

expulsar demônios (Tiago 4:7). 

D) Tenha fé Tudo que fazemos no reino de 

Deus é pela fé. Somos salvos, curados e 

libertados pela fé. 

 

 

João 10:10 O ladrão vem apenas 

para furtar, matar e destruir; eu 

vim para que tenham vida, e a 

tenham plenamente. 

1 Coríntios 10:20 ... o que os 

pagãos sacrificam é oferecido aos 

demônios e não a Deus, e não 

quero que vocês tenham comunhão 

com os demônios. 

Marcos 16:17 Estes sinais 

acompanharão os que crerem: em 

meu nome expulsarão demônios; 

falarão novas línguas; 

Mateus 12:28 Mas se é pelo 

Espírito de Deus que eu expulso 

demônios, então chegou a vocês o 

Reino de Deus. 

Tiago 4:7 Portanto, submetam-se a 

Deus. Resistam ao diabo, e ele 

fugirá de vocês. 

 

 

 

 

PONTO PRINCIPAL 
Os demônios DEVEM submeter-se 

aos crentes cristãos. 
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E) Bom relacionamento com Deus Em Marcos 

9:29, Jesus nos diz que alguns demônios 

precisam de táticas diferentes. 

Não precisamos jejuar antes de cada sessão 

de libertação! Mas viver um estilo de vida 

comprometido aguça nossa disposição de 

sermos usados pelo Espírito e nosso 

discernimento do inimigo (2 Timóteo 2:20-21) 

Não recebemos poder ou autoridade vivendo 

justamente. Deus nos dá esses dons para 

ajudar aos outros, porque somos filhos dele. 

3) Como saber se alguém está 

demonizado 

As coisas espirituais são discernidas 

espiritualmente. (Veja 1 Coríntios 2:8-16). 

Demônios são espíritos, então nós precisamos 

do Espírito Santo para nos dizer o que está 

acontecendo. Esse dom é chamado 

discernimento. Não podemos discernir 

apenas por sinais físicos. 

Mas alguns sintomas são: - Doença 

recorrente; depressão; medos obsessivos; 

olhos cintilantes 'alterados' ou desafiadores; 

uma atitude rebelde; revulsão de louvor ou 

das Escrituras; tremer, contorcer-se, ou 

comportamento compulsivo. Mas somente 

pelo Espírito Santo, podemos ter certeza. 

Pessoas ou famílias envolvidas em idolatria, 

bruxaria ou o ocultismo; aqueles que foram 

abusados violentamente ou sexualmente ou 

quem foi severamente rejeitado como criança 

geralmente precisam libertação, a menos que 

já foram libertados. 

Mas muitos são libertados pela graça de Deus 

quando são nascidos de novo, batizados nas 

águas ou pelo Espírito Santo. Outras pessoas 

podem precisar de um ministério prolongado. 

Marcos 9:28-29 Depois de Jesus ter 

entrado em casa, seus discípulos 

lhe perguntaram em particular: 

‘Por que não conseguimos expulsá-

lo?’ 

Ele respondeu: ‘Essa espécie só sai 

pela oração e pelo jejum.’ 

2 Timóteo 2:20-21 Numa grande 

casa há vasos não apenas de ouro 

e prata, mas também de madeira e 

barro; alguns para fins honrosos, 

outros para fins desonrosos. 

 Se alguém se purificar dessas 

coisas, será vaso para honra, 

santificado, útil para o Senhor e 

preparado para toda boa obra. 

1 Coríntios 2:14 Quem não tem o 

Espírito não aceita as coisas que 

vêm do Espírito de Deus, pois lhe 

são loucura; e não é capaz de 

entendê-las, porque elas são 

discernidas espiritualmente. 

 

 

 

DISCERNIMENTO: 

Uma garota estava orando em línguas. 

Parecia normal, mas meu espírito se 

sentiu perturbado. Eu coloquei minha 

mão sobre ela e repreendi o espírito 

da língua falsa. Ela caiu e rolou no 

chão. Momentos depois, ela estava 

louvando a Deus em uma nova língua! 

Grande paz e alegria mostraram no 

seu rosto, e meu espírito também se 

sentiu em paz. 
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4) Prepare a pessoa demonizada 

A) Diga à pessoa que Jesus o ama e quer ela 

livre. Eles precisam querer ser livres; não 

podemos libertar pessoas contra sua vontade. 

B) Eles precisam querer Jesus como Senhor 

(Lucas 11:24-26) 

C) Eles precisam perdoar quem os machucou 

A falta de perdão dá aos demônios o direito 

de ficar. Perdoar é uma decisão. Não é um 

sentimento. 

D) Eles precisam se arrepender de 

comportamentos que os expõe ao poder 

demoníaco – pecado intencional (por 

exemplo, adultério), o ocultismo, idolatria ou 

feitiçaria. 

 

5) Como ministrar a libertação 

A) Comande os demônios a 'saírem', 

colocando suavemente as mãos sobre eles 

(Lucas 4:40-41). Os 'fáceis' sairão 'com uma 

palavra' (Mateus 8:16). Se eles demorarem 

alguns minutos, vá para F) na próxima página. 

Se eles permanecerem: 

B) Não continue a menos que pretenda 

terminar! Não ministre sozinho. Lembre-se de 

amar a pessoa, que pode estar sofrendo e 

com medo. 

C) Prenda o demônio severamente (Marcos 

1:25) até ficar quieto. Se você precisar saber o 

nome do demônio, o Espírito Santo lhe 

mostrará. 

D) Diga ao espírito da pessoa para assumir o 

controle do corpo. 

E) Aconselhe a pessoa através de orações de 

confissão, arrependimento e perdão; 

submissão ao Senhor Jesus Cristo;  

 

ESTUDE: 

Lucas 11:24-26 ‘Quando um 

espírito imundo sai de um homem, 

passa por lugares áridos 

procurando descanso, e não o 

encontrando, diz: “Voltarei para a 

casa de onde saí.” Quando chega, 

encontra a casa varrida e em 

ordem. Então vai e traz outros sete 

espíritos piores do que ele, e 

entrando passam a viver ali. E o 

estado final daquele homem torna-

se pior do que o primeiro.’ 

Como podemos fazer com que a 

‘casa’ não fique vazia? 

PONTO PRINCIPAL 
Ame a pessoa; odeia o demônio! 

EXEMPLO: 

Dirija-se à pessoa com carinho, e o 

demônio com firmeza. Se alguém 

chamado John tivesse um 

demônio, você poderia perguntar 

gentilmente,  

‘John, você quer que esse espírito 

se vá?’ 

Quando ele concordar, diga ao 

espírito severamente: 'Demônio, 

saia!' 

Marcos 1:25 ‘Cale-se e saia dele!’, 

repreendeu-o Jesus. 
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rejeição de Satanás, suas obras e todos os 

juramentos, convênios e maldições. Faça-a 

repetir em voz alta a oração oposta. Você 

pode acrescentar a isso, como o Espírito 

Santo liderar. 

F) Comande os demônios para ir, usando a 

sua autoridade. Eles TEM que te obedecer 

independente de quanto eles discutem! 

Você não precisa gritar. Seja firme, como 

abordaria um cachorro (Marcos 1:25). Você 

não tem autoridade para enviar eles para o 

inferno, mas você pode enviá-los para 'o 

local designado para eles.’ 

G) Se eles resistirem, fale as Escrituras para 

a pessoa (ver apêndice A). 

H) Discerne quando tudo se foi. Pergunte à 

pessoa, e use seu espírito. 

I) Ministra a cura - muitas vezes a cura é 

impedida até que os demônios se forem. 

Depois a cura virá (veja a sequência de 

eventos em Lucas 9:42). 

J) Ore para que sejam cheios do Espírito 

Santo. 

K) Retorne à autoridade, se for uma criança 

(consulte Lucas 9:42). 

L) Certifique-se de que eles estejam em 

comunhão cristã depois de terem sido 

libertados. Eles precisarão encorajamento, 

adoração e a Palavra. 

 

  

UMA ORAÇÃO DE LIBERTAÇÃO 

Pai Celestial, perdoe-me por todos os 

meus pecados que me conectam ao 

diabo e o seu poder. Eu perdôo todos 

aqueles que têm me prejudicado de 

qualquer maneira. 

Agora renuncio para sempre todos os 

juramentos, conexões ou convênios 

que tenho feito com o diabo ou seus 

demônios, e todas as maldições que 

falei. 

Eu quebro o poder de todas as 

palavras, maldições juramentos, 

feitiços ou convênios feitos por 

outros, vivos ou mortos, que têm 

poder para me prejudicar. 

Declaro que tenho autoridade sobre 

todo o poder do diabo, através da 

aliança de sangue de Jesus Cristo de 

Nazaré, o Filho de Deus, que morreu 

para me libertar. Amém! 

 

ANOTAÇÕES: 
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CAPÍTULO 8 

 

AUNÇÃO PARA A CURA 

 

O QUE É A UNÇÃO? 

Do Gênesis ao Apocalipse, o Espírito Santo é 

sempre a resposta do Senhor para todas as 

situações. Nada de Deus acontece sem ele. 

Ele é o Senhor em ação! 

Jesus disse: 'O Espírito Santo, que o Pai 

enviará em meu nome, lhes ensinará todas as 

coisas ...’ (João 14:26). 1 João 2:27 diz o 

mesmo! Portanto, a unção é outra palavra 

para o Espírito Santo. Não podemos curar 

sem ele! 

1) O batismo com o Espírito Santo 

Deus quer que seus discípulos tenham poder. 

A) Somos redimidos (nos tornamos cristãos) 

para que recebêssemos o Espírito (Gálatas 

3:14)! 

Em Atos 1:4-5, aprendemos: 

B) Este é o presente do Pai, prometido 

apenas aos crentes cristãos. 

C) Devemos esperar por isso (ver também 

Lucas 24:49). 

Este é o propósito de Deus para sua igreja. É 

um comando! 

D) Jesus disse: 'Você receberá poder quando 

o Espírito Santo descer sobre vocês' (Atos 1: 

8). 

 

 

1 João 2:27 Quanto a vocês, a 

unção que receberam dele 

permanece em vocês, e não 

precisam que alguém os ensine; 

mas, como a unção dele recebida, 

que é verdadeira e não falsa, os 

ensina acerca de todas as coisas, 

permaneçam nele como ele os 

ensinou. 

Gálatas 3:14 Ele nos redimiu para 

que em Cristo Jesus a bênção de 

Abraão chegasse também aos 

gentios, para que recebêssemos a 

promessa do Espírito mediante a fé. 

Atos 1:4-5 Certa ocasião, enquanto 

comia com eles, deu-lhes esta 

ordem: ‘Não saiam de Jerusalém, 

mas esperem pela promessa de 

meu Pai, da qual lhes falei. 

Pois João batizou com água, mas 

dentro de poucos dias vocês serão 

batizados com o Espírito Santo.’ 
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E) É um evento sobrenatural, geralmente 

falando em línguas e profetizando (Atos 

2:1-4; Atos 19:6). Os discípulos nunca mais 

foram os mesmos! 

F) Precisamos desse batismo para curar os 

doentes? Não! Os discípulos curaram os 

doentes e expulsaram demônios antes do 

Pentecostes. 

No entanto, o batismo com o Espírito Santo 

nos capacita, nos equipa com dons e nos 

encoraja a ministrar. É a idéia do Senhor! 

2) O poder do Espírito 

A) O Espírito vive em nós, se pertencemos 

a Cristo (Romanos 8:9-11) - o mesmo 

Espírito pelo qual o Pai fez os céus e 

ressuscitou Jesus dentre os mortos. 

B) Seu poder é incomparavelmente grande 

(Efésios 1:19); muito maior que doenças, 

demônios ou todas as obras do diabo (1 

João 4: 4). Nada é difícil demais para Ele. 

C) Liberamos seu poder que está em ação 

dentro de nós quando ministramos a cura 

(Efésios 3:20). 

3) A natureza do Espírito 

A) O Espírito Santo é Deus (2 Coríntios 

3:17). Jesus o descreveu como vento: o 

vento sopra onde quer (João 3:8). Deus é 

soberano. Ele pode fazer o que quiser. Não 

podemos dizer a ele o que fazer e não 

podemos dizer: 'Se fizermos A, B & C, o 

Espírito Santo automaticamente fará D.’ 

 

 

 

 

PEÇA O BATISMO 

Se você ainda não recebeu esse 

presente do Pai, leia Lucas 11:5-13 e 

peça! Ele quer que você receba. Dê a 

ele controle total do seu espírito, 

alma, corpo e língua. Ele não vai te 

machucar. Ele é confiável e só quer o 

bem para você. 

 

PONTO PRINCIPAL 
A unção é a presença do poder do 

Senhor. 

1 João 4:4 Filhinhos, vocês são de 

Deus e os venceram, porque aquele 

que está em vocês é maior do que 

aquele que está no mundo.  

 

2 Coríntios 3:17 Ora, o Senhor é o 

Espírito e, onde está o Espírito do 

Senhor, ali há liberdade.  
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Jesus estava ensinando em Lucas 5:17, e o 

poder do Senhor estava presente para ele 

curar os enfermos. Isso implica que houve 

momentos, até para Jesus, em que o poder 

NÃO estava presente para ele curar. 

Às vezes, o poder simplesmente fluía dele 

(Lucas 6:19). Em outros momentos, ele foi 

incapaz de fazer muitos milagres por causa da 

falta de fé de alguns (Marcos 6:1-6). 

Em algumas ocasiões, os discípulos curaram 

todos os que vieram a eles (Atos 5:15-16). 

O Espírito sabe coisas que não sabemos sobre 

todas as situações e resolve TUDO para o 

melhor. Ele é insondável! 

B) O Espírito Santo é uma Pessoa Não 

podemos receber apenas um pouco do 

Espírito Santo! Se você me convidar para 

jantar, eu não mando a minha língua na frente 

para provar a comida! Quando eu venho, 

TUDO de mim vem! 

É o mesmo com o Espírito. Quando ele vem 

sobre você no poder, o Espírito Santo TODO 

está lá, com TODO o poder dele e TODOS os 

seus dons. 

4) Nós somos os ungidos do Senhor 

A) Somos 'Crist’-ãos Nomes na Bíblia revelam 

a natureza de uma pessoa. ‘Jesus’ significa 

'Salvador'; 'Cristo' significa 'O Messias', ou 'O 

Ungido.' 

Como parte da Nova Aliança, Jesus nos deu 

seu próprio título - somos chamados de 

'cristãos', que significa 'os ungidos!' Nós 

somos os ungidos de Deus. 

O poder de Deus reside em seu povo. Isto é 

um dom de Deus, que é possível graças ao  

Lucas 5:17 Certo dia, quando ele 

ensinava, estavam sentados ali 

fariseus e mestres da lei, 

procedentes de todos os povoados 

da Galiléia, da Judéia e de 

Jerusalém. E o poder do Senhor 

estava com ele para curar os 

doentes.  

Atos 5:15-16 de modo que o povo 

também levava os doentes às ruas 

e os colocava em camas e macas, 

para que pelo menos a sombra de 

Pedro se projetasse sobre alguns, 

enquanto ele passava. 

Afluíam também multidões das 

cidades próximas a Jerusalém, 

trazendo seus doentes e os que 

eram atormentados por espíritos 

imundos; e todos eram curados. 

ANOTAÇÕES: 
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sacrifício de Jesus na cruz. Nós nunca 

podemos ganhar o direito ao poder de 

Deus. Nunca é o nosso próprio poder, é 

dele. 

B) A unção é irrevogável Deus não retira 

seus dons (veja 1 João 2:27 na página 34). 

Quando nos sentimos fracos, ou sem muito 

fruto, podemos acreditar que perdemos 

nossa unção. 

Mas a palavra de Deus nos diz o contrário 

(Isaías 59:21; Romanos 11:29)! E nós não 

agimos pelos nossos sentimentos, mas pela 

palavra de Deus. 

Ninguém nunca foi DESbatizado no Espírito 

Santo! 

C) Sua unção é única Embora ele seja o 

mesmo Espírito em você como em Jesus ou 

em qualquer outro crente, o efeito que ele 

tem em sua vida e em seus dons é único 

para você. Ele lhe dará um poder individual 

e personalizado, porque sua vocação 

também é única. 

Portanto, você não pode ter a minha unção 

e eu não posso ter a sua! Há uma chama 

para cada cabeça (Atos 2:3). 

Que sejamos continuamente repletos do 

Espírito Santo para que possamos liberar a 

unção para a cura onde quer que formos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isaías 59:21 ‘Quanto a mim, esta é a 

minha aliança com eles,’ diz o Senhor. 

‘O meu Espírito que está em você e as 

minhas palavras que pus em sua boca 

não se afastarão dela, nem da boca 

dos seus filhos e dos descendentes 

deles, desde agora e para sempre,’ diz 

o Senhor. 

Romanos 11:29 pois os dons e o 

chamado de Deus são irrevogáveis. 

 

 

 

Atos 2:3 E viram o que parecia línguas 

de fogo, que se separaram e 

pousaram sobre cada um deles. 

 

 

COMPARTILHAMENTO: 

Em 1 Timóteo 4:14 e 2 Timóteo 1:7, O 

dom de Timóteo foi recebido quando 

Paulo colocou as mãos sobre ele. No 

entanto, ele não recebeu o dom de 

Paulo, mas o seu próprio, por Deus. O 

ministério de Paulo foi um catalisador 

para libertar a unção de Deus em 

Timóteo. 

Mas ainda deve ser ventilado em 

chamas! 
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CAPÍTULO 9 

 

MINISTRAÇÃO PRÁTICA 

 

MÉTODOS DE CURA 

Jesus usou muitos métodos diferentes para 

curar os doentes! Ele falou, ele tocou, ele 

comandou, ele respirou, ele cuspiu, ele fez 

lodo. 

Creio que ele fez isso de propósito para 

mostrar que o importante NÃO é o método 

pelo qual as pessoas são curadas, mas que foi 

pelo Nome de Jesus, e pela fé. 

Portanto, quando perguntamos o que 

realmente fazemos, devemos tomar cuidado 

ao usar apenas um método. Então, qual 

usar? Aquele que o Espírito Santo te mostra! 

No Antigo Testamento, as pessoas oravam a 

Deus pela cura. No Novo, nem Jesus nem os 

discípulos oravam. Eles apenas ministravam a 

cura. 

Então, esses métodos são dicas práticas para 

você começar. 

1) Atitude 

Nós ministramos o amor de Jesus 

(Colossenses 3:12) 

A) Compaixão Nós ministramos para pessoas 

feridas porque Jesus as ama e as quer 

inteiras. Peça a Jesus por sua compaixão. 

 

 

OS MÉTODOS DE JESUS E OS 

DISCÍPULOS 

Para todas as situações: 

1) Pôr as mãos (Marcos 16:17-18) 

2) Falar a palavra (João 4:43-53) 

3) Usar autoridade (Lucas 4:39) 

4) Ouvir o Espírito Santo (Lucas 13: 

10-16) 

5) Uso de gatilhos de fé (João 9:6) 

6) Discernir a fé (Atos 14:9) 

Para situações especiais: 

7) Expulsar demônios (Marcos 9: 

14-29) 

8) Dom especial (1 Coríntios 12:9) 

9) A presença de Deus somente 

(Atos 5:15-16) 

10) Unção com óleo (Tiago 5:14) 

11) Função (2 Coríntios 12:12) 
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B) Gentileza: Seja sensível. Se é provável 

que a pessoa caia, encontre alguém que a 

‘segure’. 

O que eles dizem é confidencial. Não fique 

chocado e não compartilhe com ninguém 

sem sua permissão. 

Seja apresentável! Certifique-se de que 

você não cheira mal. 

C) Humildade: Não é você curando, é Jesus. 

Ouça e responda ao Espírito Santo. Muitas 

vezes oro em voz baixa em línguas até 

sentir sua liderança. 

Peça sabedoria, discernimento e a causa, 

raiz. Peça outros dons também: - fé, 

palavras de conhecimento e profecia. 

Seja ousado para contar suas impressões, 

perguntando se elas estão corretas. 

Mantenha os olhos abertos e observe o 

rosto delas, especialmente os olhos. Não 

olhe em volta para os outros! Você está 

procurando por raízes. 

D) Gentileza Não grite. Lembre-se de amar. 

E) Paciência Continue ministrando até que 

eles sejam curados, ou até que o Espírito 

Santo lhe diga para parar! Não desista se 

você não vê cura imediata. Jesus também 

não via todas as vezes que ministrava 

(Marcos 8:24). Se um método não 

funcionar, tente outro. Perseverança traz 

recompensas. 

Sempre pergunte o que aconteceu (Marcos 

8:23). Você está mostrando que espera 

resultados! Isso aumenta a fé. Além disso, 

se possível, peça-lhes que façam algo que 

não podiam fazer antes. Isso coloca sua fé 

em ação! Muitas vezes eles não são 

curados até este momento. 

 

Colossenses 3:12 Portanto, como 

povo escolhido de Deus, santo e 

amado, revistam-se de profunda 

compaixão, bondade, humildade, 

mansidão e paciência. 

PERGUNTAS QUE VOCÊ PODERIA 

FAZER: 

'O que você quer que Jesus faça por 

você?' 

Há quanto tempo você tem esse 

problema? 

'Como isso aconteceu?' 

‘É de família?’ 

'Por que você acha que tem esse 

problema?' 

Você ou sua família estiveram 

envolvidos no ocultismo, idolatria ou 

maçonaria? 

Como estão seus relacionamentos 

(com Deus, família e outros)? 

GRAÇA 

Jesus nunca impôs condições antes 

da cura. Ele curou primeiro e depois 

resolveu qualquer problema ou 

pecado (veja João 5:8,14). 

As perguntas acima não são 

condições que devem ser cumpridas 

primeiro, mas sim para liberar a fé e 

receber a cura. 

Se as pessoas tiverem problemas, 

ajude-as a lidar com eles, mas esteja 

disposto a curá-las primeiro. 
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2) Como ministrar: 

A) Colocar as mãos Tenha cuidado onde você 

coloca suas mãos; um ombro é geralmente 

aceitável. Caso contrário, peça permissão ou 

peça para a pessoa colocara mão na parte 

doente e coloque sua mão sobre a dela. 

B) Ungir com óleo (Tiago 5:14), é um gatilho 

de fé. Geralmente coloque uma gota na testa 

com o dedo ou como o Espírito lidera. 

C) Use sua autoridade Comande a doença 

para sair, a dor para ir, ou o corpo ou a parte 

doente a ser inteira ou curada. Fale PARA a 

montanha! 

D) Declarar as Escrituras (ver Apêndice A) 

Aprenda alguns para que sempre os tenha em 

mãos. 

E) Comande qualquer espírito a sair - veja o 

capítulo sobre libertação. 

F) Convide o Espírito Santo a entrar na vida 

deles para trazer seus dons e frutos. Se eles 

não são batizados no Espírito Santo, ore para 

que eles o recebam. 

3) Termine com encorajamento  

Nem toda cura será vista imediatamente. Às 

vezes as pessoas são curadas naquela noite, 

ou no dia seguinte ou no momento em que 

escrevem uma carta de perdão, por exemplo. 

A cura é um processo e pode precisar de mais 

ministração 

Incentive aqueles que demonstrarem cura 

imediata para testemunhar e dar a glória a 

Jesus.  

SEMPRE lembre-se que é Jesus quem cura, 

não você! 

 

 

GATILHOS DE FÉ 

Um gatilho de fé é algo que 

fazemos para aumentar a nossa fé, 

ou a fé da pessoa doente. 

Jesus colocou lodo nos olhos de 

um cego (João 9: 6). Depois ele 

disse para ele lavar-se no Tanque 

de Siloé. Não havia poder mágico 

no lodo e nem no tanque, mas 

ambos os atos elevaram a fé do 

cego. 

Eliseu disse a Naamã para lavar 7 

vezes no rio Jordão (2 Reis 5:10). 

As pessoas pegaram os panos que 

tinham tocado em Paulo para os 

doentes que foram curados. 

Novamente, não havia poder no 

tecido, mas o mesmo liberou fé. 

As vezes Jesus mudava o ambiente 

da fé: ele removia os céticos 

(Mateus 9:25), ou levava a pessoa 

à parte (Marcos 7:33). 

EXERCÍCIO: 

Liste os gatilhos de fé que você 

pode encontrar nas Escrituras que 

foram usadas para curar os 

doentes. 
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4) Cura Parcial 

Muitas vezes as pessoas parecem estar apenas 

parcialmente curadas depois da ministração. A 

dor pode ser menor, mas ainda presente, ou uma 

articulação mais livre, mas não totalmente 

curada. 

Quando os dez leprosos partiram, eles ainda 

tinham lepra (Lucas 17:11-19). Parecia que nada 

tinha acontecido. Eles foram curados mais tarde 

somente quando obedeceram as instruções de 

Jesus. 

Mas se Deus começou a curar a pessoa, ele é fiel 

para completá-la (Filipenses 1:6)! Deus é o Alfa e 

Ômega, o princípio e fim. Jesus disse: 'Está 

consumado' (João 19:30). Ele não é um Deus de 

meias medidas! Ele é fiel e vai fazer o que disse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filipenses 1:6 Estou 

convencido de que aquele que 

começou boa obra em vocês, 

vai completá-la até o dia de 

Cristo Jesus. 

PALAVRAS DE 

ENCORAJAMENTOS SE A CURA 

FOR ATRASADA: 

‘É impossível que nada 

aconteça quando oramos com 

fé em nome de Jesus.’ 

‘Algo sempre acontece.’ 

‘Deus nem sempre cura na 

maneira como nós esperamos.’ 

‘Deus ama a perseverança – 

procure ministrar mais 

amanhã!’ 

‘Deus não se esqueceu de você 

- ele quer a cura mais do que 

você.’ 

'Sua cura pertence a você, 

porque Jesus pagou por isso na 

cruz.’ 

'Sua cura aconteceu há 2000 

anos.’ 

‘Tudo o que você pedir em 

oração, creia que você já o 

recebeu, e assim lhe sucederá’ 

(Marcos 11:24). 
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CAPÍTULO 10 

 

POR QUE ALGUNS NÃO SÃO CURADOS? 

 

MEDO DE ERRAR 

Dois grandes obstáculos à cura na igreja são o 

medo de que os enfermos não sejam curados 

e o medo de críticas consequentes: 'Não é 

justo criar esperanças e depois desapontá-las. 

Você é insensível e indiferente! 

Mas com isso eles mostram que não esperam 

que nada aconteça! E eles não entendem o 

amor de Cristo, que não quer que ninguém 

fique doente. 

Mas a realidade é que não todos são curados. 

E, no entanto, TODOS os que vieram a Jesus 

foram curados! (Em sua cidade natal, ele não 

pôde curar muitos, mas só porque eles não 

vieram por causa da cura, estavam ofendidos 

porque o carpinteiro local estar curando os 

doentes.) 

Então, o que estamos fazendo de errado? 

Quero sugerir seis razões comuns pelas quais 

algumas pessoas não são curadas quando 

ministramos. 

No entanto, essas não são uma desculpa 

quando as coisas não funcionam da maneira 

que queremos, mas como um desafio e 

incentivo para continuar aprendendo e 

crescendo neste ministério. 

Embora nunca devamos acusar a pessoa que 

está sendo ministrada (quando talvez seja nós 

mesmos que não temos fé!) 

PONTO PRINCIPAL 
A igreja deve ser o principal 

instrumento de cura de Deus no 

mundo. 

ANOTAÇÕES: 
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Muitas vezes há razões em suas vidas ou 

mentes por que eles não estão sendo curados, 

e nós estamos lá para ajudar a encontrar e lidar 

com esses problemas. 

1) Porque a cura bíblica não é ensinada 

ou praticada 

Se a verdade bíblica sobre cura fosse ensinada 

mais amplamente, mais pessoas seriam 

curadas. 

E se esses princípios fossem praticados em 

todas as reuniões da igreja, ou sempre que um 

crente encontrasse uma pessoa doente, muitos 

mais seriam curados! 

Deus deu a nós, sua igreja, o dever e privilégio 

de curar os enfermos. Estamos cumprindo 

nosso dever? 

É vontade de Deus curar todos. Portanto, não 

toleramos doenças. Nós as resistimos! 

2) Por falta de fé 

Nunca amaldiçoamos a pessoa doente por falta 

de fé. O fato de terem vindo para o ministério 

mostra que têm alguma fé! Vamos ajudá-la a 

crescer. 

Eles podem não ter fé alguma. Mas ALGUMA FÉ 

DEVE estar presente. Como crentes, devemos 

usar nossa fé (Mateus 17:14-20). A pessoa 

doente ou seus amigos também podem 

fornecer a fé necessária. 

Jesus elogiou as pessoas doentes por sua fé e 

disse-lhes: 'Sua fé te curou' (por exemplo, Lucas 

17:19). 

 

 

ANOTAÇÕES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mateus 17:17-20 ‘Ó geração 

incrédula e perversa, até quando 

estarei com vocês? Até quando 

terei que suportá-los? Tragam-me 

o menino.’ 

 

Jesus repreendeu o demônio; este 

saiu do menino e, desde aquele 

momento, ele ficou curado. 

 

Então os discípulos aproximaram-

se de Jesus em particular e 

perguntaram: ‘Por que não 

conseguimos expulsá-lo?’ 

 

Ele respondeu: ‘Porque a fé que 

vocês têm é pequena. Eu lhes 

asseguro que se vocês tiverem fé 

do tamanho de um grão de 

mostarda, poderão dizer a este 

monte: “Vá daqui para lá” e ele 

irá. Nada lhes será impossível.’ 
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3) Por causa das dúvidas, 

Dúvidas interferem na fé (Tiago 1:6-8). A 

dúvida [diakrinoem grego] é diferente da 

incredulidade [apistis grego]. Incredulidade é 

falta de fé. Mas a dúvida é uma mentalidade 

disposta a aceitar alternativas (ou seja, má 

fé). A fé é um presente de Deus, mas a dúvida 

é pecado pelo qual precisa ser arrependido. 

Várias dúvidas comuns dificultam a cura: 

DÚVIDA 1: 'Não é a vontade de Deus.' As 

pessoas dizem: ‘Ele pode querer curar os 

outros, mas não eu ...’ 

É sempre a vontade de Deus curar. E se Deus 

cura uma pessoa, DEVE ser sua vontade curar 

a todos, porque Deus não tem favoritos. Ele 

quer salvar todos. 

DÚVIDA 2: 'Deus tem um propósito na 

doença.' Jesus curou milhares, mas nunca 

disse: Esta doença é de Deus, por isso não 

posso curar você. Ele nunca disse: 'Quando o 

propósito de Deus for completado em sua 

vida, eu o curarei.' 

Deus pode usar a doença, mas nunca é sua 

vontade. 

DÚVIDA 3: 'Deus cura em seu tempo.' Nós 

não seremos curados em algum momento no 

futuro; já fomos curados na cruz há 2000 

anos! 

O faraó queria um milagre 'amanhã’ (Êxodo 

8:10). O que há de errado com hoje? A Bíblia 

diz em 2 Coríntios 6:2, agora é o tempo do 

favor de Deus, agora é o dia da salvação (esta 

palavra também significa cura). 

DÚVIDA 4: 'É a minha doença.' Quando 

possuímos nossa doença chamando-a de 

'minha', estamos aceitando-a. Mas isso é 

mentira (Jonas 2:8)!  

 

Tiago 1:6-8 Peça-a, porém, com fé, 

sem duvidar, pois aquele que 

duvida é semelhante à onda do 

mar, levada e agitada pelo vento. 

Não pense tal homem que receberá 

coisa alguma do Senhor; 

é alguém que tem mente dividida e 

é instável em tudo o que faz. 

EXERCÍCIO – FÉ E DÚVIDA 

Estude Mateus 14:22-33, 

especialmente o versículo 30. 

Como Pedro pôde andar sobre a 

água? Por que ele começou a 

afundar? O que Jesus fez então? O 

que isso nos ensina sobre a cura? 
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Jeremias desafiou a atitude errada dos israelitas 

(Jeremias 10:19), convidando-os a se 

arrependerem. 

A doença não é nossa, pertence ao diabo. Devolva 

ao remetente! 

4) Porque não encontramos a causa raiz 
(veja página 18 e Apêndice B) 

Aconselhamento superficial, ou não ouvir o 

Espírito Santo, pode dar um diagnóstico errado. 

Erros comuns são: 

A) Ministração ao sintoma quando a causa raiz é 

emocional ou espiritual. 

B) Ministração para cura interior quando o 

problema é um demônio; ou vice-versa. 

Ofereça-se para passar mais tempo com a pessoa 

doente e busque a orientação do Espírito Santo. 

5) Por causa do estilo de vida  

Comer ou fazer as coisas erradas pode nos tornar 

pouco saudáveis. A palavra de Deus é clara; um 

estilo de vida errado pode levar a doença. 

Após a cura, convide a pessoa a fazer mudanças: 

comer com sabedoria, descansar adequadamente 

e arrepender-se de hábitos pecaminosos. 

6) Porque ainda estamos aprendendo 

Jesus é o Senhor e conhece todas as coisas. Nós 

ainda não conhecemos as coisas como 

deveríamos conhecer (1 Coríntios 8:2). À medida 

que aprendemos e andamos com fé, mais pessoas 

serão curadas. 

 

 

 

 

 

Jeremias 10:19 Ai de mim! 

Estou ferido! O meu ferimento 

é incurável! Apesar disso eu 

dizia: Esta é a minha 

enfermidade e tenho que 

suportá-la.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Coríntios 8:2 Quem pensa 

conhecer alguma coisa, ainda 

não conhece como deveria. 
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Como manter sua cura 

Para alguns que recebem cura, os sintomas 

retornam depois de um tempo. Eles podem 

ser tentados a pensar: 'Talvez eu não fui 

curado mesmo' e 'permitir' que a doença 

retorne. 

Outros dizem: 'Não, diabo! Eu estou curado 

em nome de Jesus. Não aceito essa doença de 

volta! 

Em quase todos os casos, os sintomas 

(mentirosos) (veja Jonas 2:8) desaparecerão 

para sempre! 

--------------- 

É minha oração que através deste curso você 

obedeça ao mandamento de Jesus para curar 

os doentes, em seu próprio corpo, em sua 

casa, em sua igreja e onde quer que você os 

encontre. 

É minha oração que milhares sejam curados 

em suas mãos e que, como resultado, muitos 

encontrem Jesus como seu Salvador pessoal. 

Não há melhor testemunho do amor e poder 

do Senhor Jesus Cristo. 

VÁ EM FRENTE! 

 

  

 

 

 

 

 

 

Jonas 2:8 Aqueles que acreditam 

em ídolos inúteis desprezam a 

misericórdia. 

 

TRÊS PRINCÍPIOS 
CHAVES 
1) A palavra de Deus é verdadeira 

e sempre funciona. Deus é fiel, 

mesmo quando estivermos sem 

fé. 

2) É impossível que nada aconteça 

quando oramos com fé em nome 

de Jesus! 

3) Se fizermos o que ele nos 

mandou, ele fará o que prometeu 

fazer. 
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APÊNDICE A - ALGUMAS ESCRITURAS DE CURA 
A palavra de Deus nunca falha. Jesus citou a palavra contra o diabo, e nós também 

devemos. Aprenda quantas dessas Escrituras você puder e outras que achar úteis. 

Fale-os com fé sobre os doentes. 

 

Êxodo 15:26b '...pois eu sou o Senhor que os 

cura.' 

Êxodo 23:25-26 'Prestem culto ao Senhor, o 

Deus de vocês, e ele os abençoará, dando-lhes 

alimento e água. Tirarei a doença do meio de 

vocês. Em sua terra nenhuma grávida perderá 

o filho, nem haverá mulher estéril. Farei 

completar-se o tempo de duração da vida de 

vocês.' 

Números 23:23a 'Não há magia que possa 

contra Jacó, nem encantamento contra 

Israel.' 

1 Crônicas 16:22 'Não maltratem os meus 

ungidos; não façam mal aos meus profetas.' 

Salmo 6 Salmo inteiro. 

Salmo 91 Salmo inteiro. 

Salmo 103:1…3 Bendiga ao Senhor a minha 

alma; ... que perdoa todos os seus pecados e 

cura todas as suas doenças, 

Salmo 107:20 Ele enviou a sua palavra e os 

curou, e os livrou da morte. 

Salmos 118:17 Não morrerei; mas vivo 

ficarei para anunciar os feitos do Senhor. 

Salmo 147:3 Só ele cura os de coração 

quebrantado e cuida das suas feridas. 

Provérbios 26:2 Como o pardal que voa em 

fuga, e a andorinha que esvoaça veloz, 

assim a maldição sem motivo justo não 

pega. 

Isaías 40:31 mas aqueles que esperam no 

Senhor renovam as suas forças. Voam bem 

alto como águias; correm e não ficam 

exaustos, andam e não se cansam. 

Isaías 53:4...5 Certamente ele tomou sobre 

si as nossas enfermidades e pelas suas 

feridas fomos curados. 

Jeremias 17:14 'Cura-me, Senhor, e serei 

curado; salva-me, e serei salvo, pois tu és 

aquele a quem eu louvo.' 

Jeremias 30:17a Farei cicatrizar o seu 

ferimento e curarei as suas feridas,’ declara 

o Senhor, 

Jeremias 33: 6b curarei o meu povo e lhe 

darei muita prosperidade e segurança. 

Malaquias 4:2 'Mas para vocês que 

reverenciam o meu nome, o sol da justiça se 

levantará trazendo cura em suas asas. E 

vocês sairão e saltarão como bezerros soltos 

do curral.' 

Lucas 10:19 'Eu lhes dei autoridade para 

pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre 

todo o poder do inimigo; nada lhes fará 

dano.' 

Marcos 11:24 'Portanto, eu lhes digo: tudo 

o que vocês pedirem em oração, creiam que 

já o receberam, e assim lhes sucederá.' 

Marcos 16:18b 'imporão as mãos sobre os 

doentes, e estes ficarão curados.' 

João 8:32 E conhecerão a verdade, e a 

verdade os libertará. 

João 8:36 Portanto, se o Filho os libertar, 

vocês de fato serão livres. 

João 10:10 'O ladrão vem apenas para 

furtar, matar e destruir; eu vim para que 

tenham vida, e a tenham plenamente.' 

Romanos 8:1 Portanto, agora já não há 

condenação para os que estão em Cristo 

Jesus, 

Romanos 16:20 Em breve o Deus da paz 

esmagará Satanás debaixo dos pés de 

vocês. A graça de nosso Senhor Jesus seja 

com vocês. 

2 Coríntios 1:20a pois quantas forem as 

promessas feitas por Deus, tantas têm em 

Cristo o 'sim'. 

(Continuação)> 
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APÊNDICE A - ESCRITURAS DE CURA (CONTINUAÇÃO) 

 

Gálatas 3:13 Cristo nos redimiu da 

maldição da lei quando se tornou maldição 

em nosso lugar, pois está escrito: 'Maldito 

todo aquele que for pendurado num 

madeiro.' 

Filipenses 1:6 Estou convencido de que 

aquele que começou boa obra em vocês, 

vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. 

2 Tessalonicenses 3:3 Mas o Senhor é fiel; 

ele os fortalecerá e os guardará do 

Maligno. 

2 Timóteo 1:7 Pois Deus não nos deu 

espírito de covardia, mas de poder, de 

amor e de equilíbrio. 

2 Timóteo 4:18 O Senhor me livrará de 

toda obra maligna e me levará a salvo para 

o seu Reino celestial. A ele seja a glória 

para todo o sempre. Amém. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiago 4:7 Portanto, submetam-se a Deus. 

Resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. 

Tiago 5:15 E a oração feita com fé curará o 

doente; o Senhor o levantará. E se houver 

cometido pecados, ele será perdoado. 

1 Pedro 2:24 Ele mesmo levou em seu 

corpo os nossos pecados sobre o madeiro, 

a fim de que morrêssemos para os pecados 

e vivêssemos para a justiça; por suas 

feridas vocês foram curados. 

1 João 4:4 Filhinhos, vocês são de Deus e os 

venceram, porque aquele que está em 

vocês é maior do que aquele que está no 

mundo. 

1 João 4:18a No amor não há medo; pelo 

contrário o perfeito amor expulsa o medo... 
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APÊNDICE B - ALGUMAS ESCRITURAS DE 'CAUSA RAÍZ' 
Há muitas razões pelas quais podemos estar doentes, mas algumas que as Escrituras 

nos mostram são surpreendentes. Confira Salmo 41:1-31 Ou 1 Coríntios 11:29-30 (que 

destaca a comunhão, ou julgamento de outras igrejas, denominações ou até outros 

crentes.) Esta lista não é completa, mas deixe que esses exemplos encorajem você a 

descobrir mais. 

 

Números 21:5-6 e falou contra Deus e 

contra Moisés, dizendo: 'Por que vocês nos 

tiraram do Egito para morrermos no 

deserto? Não há pão! Não há água! E nós 

detestamos esta comida miserável!' Então 

o Senhor enviou serpentes venenosas que 

morderam o povo, e muitos morreram. 

Jó 17:5 Se alguém denunciar os seus 

amigos por recompensa, os olhos dos filhos 

dele fraquejarão, 

Salmos 32:1-3 Como é feliz aquele que tem 

suas transgressões perdoadas e seus 

pecados apagados! Como é feliz aquele a 

quem o Senhor não atribui culpa e em 

quem não há hipocrisia! 

Enquanto escondi os meus pecados, o meu 

corpo definhava de tanto gemer. 
Salmos 38:3-7 Por causa de tua ira todo o 

meu corpo está doente; não há saúde nos 

meus ossos por causa do meu pecado. As 

minhas culpas me afogam; são como um 

fardo pesado e insuportável. Minhas 

feridas cheiram mal e supuram por causa 

da minha insensatez. Estou encurvado e 

muitíssimo abatido; o dia todo saio 

vagueando e pranteando. Estou ardendo 

em febre; todo o meu corpo está doente. 
Salmos 40:12 Pois incontáveis problemas 

me cercam e as minhas culpas me 

alcançaram, e já não consigo ver. Mais 

numerosos são que os cabelos da minha 

cabeça, e o coração perdeu o ânimo. 
Salmos 41:1-3 Como é feliz aquele que se 

interessa pelo pobre! O Senhor o livra em 

tempos de adversidade. 

O Senhor o protegerá e preservará a sua 

vida; ele o fará feliz na terra e não o 

entregará ao desejo dos seus inimigos. 

O Senhor o susterá em seu leito de 

enfermidade, e da doença o restaurará. 

(Veja também Isaías 58:6-8) 

Provérbios 3:7-8 Não seja sábio aos seus 

próprios olhos; tema ao Senhor e evite o 

mal. 

Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos 

ossos.  

Provérbios 13:12 A esperança que se 

retarda deixa o coração doente, mas o 

anseio satisfeito é árvore de vida.  

Provérbios 14:30 O coração em paz dá vida 

ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. 

Provérbios 16:24 As palavras agradáveis 

são como um favo de mel, são doces para a 

alma e trazem cura para os ossos. 

Provérbios 17:22 O coração bem disposto é 

remédio eficiente, mas o espírito oprimido 

resseca os ossos.  

Provérbios 18:21 A língua tem poder sobre 

a vida e sobre a morte; os que gostam de 

usá-la comerão do seu fruto. 

Jeremias 10:19 Ai de mim! Estou ferido! O 

meu ferimento é incurável! Apesar disso eu 

dizia: 'Esta é a minha enfermidade e tenho 

que suportá-la.' 

Jonas 2:8 Aqueles que acreditam em ídolos 

inúteis desprezam a misericórdia. 

1 Coríntios 11:29-30 Pois quem come e 

bebe sem discernir o corpo do Senhor, 

come e bebe para sua própria condenação. 

Por isso há entre vocês muitos fracos e 

doentes, e vários já dormiram. 


