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O Que é Uma Palavra de Conhecimento?

• É uma Revelação sobrenatural a respeito de uma pessoa,
instituição, nação ou mundo, concedida pelo Espírito Santo
ao crente com o propósito de gerar fé. É um dom do
Espírito Santo:

• Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da
sabedoria; e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da
ciência; 1 Coríntios 12:8

• O tema estudado hoje é bem prático, baseado nas
experiências de uma equipe capacitada nas curas e nos
sinais. Receberemos a seguir dicas baseadas nessas
experiências que podem dar muito certo em ministrações
de cura, porém é importante frisar que aprenderemos
instruções práticas mas que não podem ser adotadas como
doutrinas. As orientações a seguir podem nos esmerar na
doutrina do dom de curas e sinais.

https://www.bibliaonline.com.br/acf/1co/12/8+


Palavras de Conhecimento para Cura

• Uma palavra de conhecimento aumenta a fé da
pessoa que precisa de cura e também da pessoa
que recebeu a Palavra de Conhecimento. Quanto
mais fé é desencadeada, mais provável será a
realização da cura, pois é por meio da fé que o
poder de Deus é liberado. No momento em que
você sente que recebeu uma palavra de
conhecimento para alguém, seja onde for,
entregue essa palavra. Você verá que Deus fará
coisas tremendas através desse dom em sua vida.



A Hora Certa para as Palavras de 
Conhecimento

• Como falar quando você acha que recebeu uma palavra de
conhecimento?

• A princípio geralmente é sábio fazer perguntas em uma reunião, tais
perguntas testificarão que você recebeu realmente uma revelação de
Deus. Se estiver conduzindo uma reunião (célula, GD, Casa de Paz...)
pergunte: Alguém está sentindo uma dor aguda na coluna? Caso
alguém se manifeste você terá absoluta certeza da revelação e a
partir de então estará pronto para começar o processo de cura. Em
seguida pergunte se essa pessoa gostaria de receber oração
imediatamente. Caso positivo coloque em prática o que aprendeu no
capítulo 6 desse material. Caso a resposta seja negativa não force o
processo. Lembrando que isso pode acontecer de maneira pessoal, em
uma visita ou uma conversa, proceda da mesma maneira nesses casos.



Como Deus dá Palavras de Conhecimento 
para Cura

• 1 – Sentindo – Você pode sentir o que a pessoa que precisa de oração
está sentindo

• 2 – Vendo - Você pode receber uma visão, uma imagem em sua
mente da enfermidade em alguma parte do corpo de uma pessoa
carente de cura ou de um símbolo físico da enfermidade (óculos,
muleta e etc...)

• 3 – Uma Impressão (“pensando” a Palavra) – De repente você tem
uma impressão de algo; parece que você sabe de algo. Para esse tipo
de situação faz-se necessário muito espírito de oração para que você
tenha sabedoria em como transmitir isso que está em sua mente.

• 4 – Falando – Muitas vezes o Espírito Santo coloca palavras em sua
boca enquanto você fala ou ora, ou está conversando com alguém.



• 5 – Sonhando – Você pode ter um sonho no qual alguém tem algum
problema de saúde, sonha com alguém sofrendo com alguma
enfermidade ou sonha com alguém falando sobre um problema de
saúde.

• 6 – Lendo – Deus pode te mostrar uma palavra escrita
imaginadamente na testa, nas costas ou nas mãos de alguém que
precisa de cura. Talvez você leia mesmo algo em uma parede ou
quadro ou na página virtual de alguém.

• 7 – Ouvindo – O Espírito Santo pode fazê-lo ouvir uma voz, como a
voz de uma pessoa comum, como se alguém perto de você falasse
algo.



• Caso você tenha recebido uma revelação completa
mencione o tipo e o exato local da enfermidade ou da
dor. Evite palavras vagas e longas. Entregue a Palavra do
jeito que você a recebeu. É melhor dizer dor na terceira
vértebra lombar ou apontar o local exato da dor do que
dizer dor nas costas. É melhor dizer zumbido no ouvido
esquerdo, se essa for a Palavra, do que dizer problema
com um ouvido. Se você estiver sendo conduzido pelo
Espírito Santo Ele não errará então seja ousado.

Palavras de Conhecimento Específicas



• 1 – Uma Palavra de conhecimento pode vir rapidamente,
voando pela mente. De maneira geral revelações vem de
maneira veloz e são alimentadas pela nossa fé. Não fique
esperando Deus falar audivelmente com você embora isso
possa acontecer, mas normalmente não é assim.

• 2 – Ela pode ser vaga, não a ignore, exerça fé e pratique
entrar em sintonia com o Espirito Santo para compartilhar a
revelação.

• 3 – Resista ao pensamento de que a Palavra de conhecimento
que você recebeu não é importante ou é da sua cabeça. O
que parece uma vaga impressão pode ser um grito de socorro
de um enfermo.

Algumas dicas práticas para ajuda-lo a crescer no 
uso de Palavras de Conhecimento para Cura



• 4 – Não seja esnobe ou presunçoso. Ao invés de dizer: Deus
me disse que você está com dor nos ouvidos, diga: O seu
ouvido esquerdo já te incomodou alguma vez?

• 5 – Honestidade sem pretensão é a melhor tática. Não tenha
medo de demonstrar que você é um aluno (discípulo) de
Jesus. Diga que você está com impressões, que nunca fez isso
antes se for o caso, que não tem muita experiência e que
deseja ser usado por Deus para que uma cura aconteça.

• Alguém disse que se soletra fé assim: r - i – s – c - o



• A Cura Imediata em nome de Jesus pode ter um impacto
consideravelmente maior no evangelismo na igreja do que qualquer
tática missionária. Jesus se preocupa com as pessoas e suas doenças.
A cura pode ser um caminho de esperança para uma pessoa que já
desistiu de tudo, inclusive da própria vida. Pode ser a prova de que o
nome de Jesus é mais poderoso que qualquer coisa ou obra maligna.

• As palavras de conhecimento para cura podem ser uma ferramenta
eficaz para o evangelismo. Para a pessoa não convertida que
experimentou uma cura imediata em resultado de uma Palavra de
conhecimento pode significar uma evidência impressionante do
poder e do amor de Deus e quem estiver vendo tudo isso acontecer
poder ser igualmente ou até mais impactado e assim se render ao

evangelho de Jesus.

Palavras de Conhecimento para Cura como uma 
Ferramenta para o Evangelismo


