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1 – Curar os Enfermos: Um Fundamento do
Evangelho
O Evangelho não deve ser pregado somente para a
salvação da alma da morte eterna, mas também para a
salvação do corpo das enfermidades terrenas. Isaías
53:4 diz: “(...) o castigo que nos trouxe a paz estava
sobre ele e por suas feridas nós somos curados.”

Curar os enfermos era uma comissão para os discípulos
de Jesus quando ele estava na terra. Jesus enviava seus
discípulos para curar e anunciar que o Reino de Deus
tinha chegado na terra. (Lucas 10:9)

2 – Cura e Libertação
Em vários casos a Palavra “cura” parece destinar-se a
incluir libertação de opressão demoníaca. Um exemplo
está no comentário de Lucas sobre o ministério de Jesus
quando os discípulos de João foram até ele. Lucas diz:
“E, na mesma hora, curou muitos de enfermidades e
males e espíritos maus e deu vista a muitos cegos”.
(Lucas 7:21). Outro exemplo é a descrição de Lucas do
ministério dos 12 depois de serem enviados por Jesus:
“E, convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude
e poder sobre todos os demônios para curarem
enfermidades” (Lucas 9:1)

3 – Qual é a provisão de Deus para a Cura
Divina?
Esse é um assunto pouco abordado no meio evangélico,
mas de imensa importância. Sabemos que o sangue de
Jesus foi derramado no calvário para remissão dos
nossos pecados. Porém pouco é falado sobre o corpo de
Cristo. Paulo fala em I Cor. 11:29,30 que muitos não
discernem o corpo do Senhor no momento da Ceia e
completa literalmente dizendo: “Por causa disso há
entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que
dormem”. O sacrifício do corpo de Cristo está para a
cura das enfermidades em nosso corpo como o sangue
está para a salvação (Is. 53:5).

4 – Por que Jesus curou os Enfermos?
• Porque foi ungido e enviado a terra para isso (Lc 4:1821)
• Nos casos registrados para nós, Jesus curou porque
alguém pediu, ou porque as pessoas doentes vieram a
Ele quando pregava e ensinava. (Lucas 4:40)
• Porque foi ordem do Pai. O Coração de Deus quer
curar. (Êx 15:26 e Sl 103:1-3)
• Para provar que Ele era o Deus encarnado prometido.
“Mas, para que saibais que o Filho do homem tem autoridade na
terra para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te,
pega a tua maca e vai para casa”. (Mt 9:6)

5 – Por que os Crentes devem ministrar
cura aos Enfermos?
• Porque Jesus é o nosso modelo.
• Porque Deus usa homens para liberar a bênção da
cura: Filipe curou muitos em Samaria (At. 8:5-7);
Ananias curou os olhos de Paulo (At 9:10-18); Pedro
curou o paralítico no templo (At. 3:1-8); Pedro curou
Eneias em Lida (At 9: 32-35); Pedro ressuscitou Dorcas
(At 9:36-42); Paulo ressuscitou Êutico (At 20:12).
• Porque Ministrar aos Enfermos é uma das grandes
demonstrações do amor e do poder de Deus.
• Porque curar os enfermos é uma ferramenta de
evangelismo.

6 – A Cura e o Evangelismo nos tempos do
Novo Testamento.
No ministério de Jesus muitos vinham até Ele para ouvilo pregar e ensinar por causa de suas curas.
• Depois disso, Jesus partiu para o outro lado do mar da
Galileia, também chamado Tiberíades. E uma grande
multidão o seguia, porque vira os sinais que ele operava
nos doentes. (João 6:1-2)
• Se não faço as obras de meu Pai, não creiais em mim.
Mas se as faço, mesmo não crendo em mim, crede nas
obras, para que venhais a entender e saber que o Pai
está em mim e eu no Pai. (João 10:37-38)

7 – Cura e Evangelismo Hoje
Jesus ordenou a seus discípulos que fizessem as mesmas
obras que Ele fez – pregar a proximidade do Reino dos Céus
e provar a veracidade de suas pregações e seus ensinos por
meio da cura de enfermos e da vida aos oprimidos. Essa
comissão está descrita em Mateus 10.
Essa comissão era para os discípulos que andavam com
Jesus, mas está claro que aqueles que seguem a Jesus hoje
estão sob o mesmo comissionamento. E Marcos 16: 15-18
deixa isso claro.
• E disse-lhes: Ide por todo o mundo, e pregai o evangelho a toda criatura.
Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E
estes sinais acompanharão os que crerem: em meu nome expulsarão
demônios, falarão novas línguas, "pegarão em serpentes, e se beberem
alguma coisa mortífera não lhes fará mal algum; imporão as mãos aos
enfermos, e estes serão curados."

7 – Seja Ousado e Repreenda a Intimidação
Expulse as enfermidades e os demônios usando o poder do
nome de Jesus com toda a ousadia como Pedro e João em
Atos 3, no episódio da cura do aleijado de nascença à porta
do templo chamada Formosa, porém saiba de uma coisa,
nem todos que receberem sua ministração serão curados ou
talvez nem todos tenham que receber a sua ministração de
cura e quem irá lhe direcionar a isso é o Espírito Santo.
Paulo curou muitos mas não curou todos. Em II Tm 4:20 ele
diz que deixou Trófimo doente em Mileto.
Porém jamais seja intimidado pelo fato de que nem todos
pelos quais você ministrou foram curados, pelo contrário,
seja ousado ministrando cura e levando o Evangelho de
Jesus.

