Um Modelo de Oração de
Cinco Passos
Baseado na Obra de Randy Clark

6

A Cura foi um eixo fundamental no ministério
de Jesus
• Movido por compaixão, Jesus curou os enfermos
por onde quer que fosse. Ele disse que as curas
que realizava eram provas de que suas Palavras
eram verdade. Na maioria dos textos em que os
eva n g e l h o s d e ma n e i r a g e r a l d e s c r e v e m o
ministério de Jesus a cura é mencionada. Mateus
4:23 é um exemplo: “Jesus foi por toda a
Galiléia, ensinando na sinagoga deles,
pregando as boas novas do Reino e curando
todas as enfermidades e doenças entre o povo.”

Preparação para Ministrar Cura
• Ore em todo o tempo. Em línguas e em idioma, antes e
durante o tempo de ministração.
• Antes de ministrar pergunte ao Espírito Santo se existe
alguém que você precisa perdoar. (Mateus 6: 14-15)
• Peça ao Espírito Santo que lhe mostre qualquer pecado
não confessado. (Lucas 13:2-5)
• Peça que Deus que lhe dê o seu Amor por cada pessoa
que você vai orar.
• Esteja ciente de que a cura física pode ser instatânea,
gradual ou em estágios. Não fique desanimado se Deus
não curar, nossa tarefa é ministrar e orar.

Modelo de Cinco Passos para a Cura:
1 - Entrevista Inicial
• Qual é o seu nome? Você é da Igreja ou está Visitando?
• Pelo que você gostaria que eu orasse?
• Por quanto tempo você sofre com esse problema?
• Você sabe qual é a causa desse problema?
• Você já foi ao médico? O que ele disse?
• Você se lembra do que aconteceu em sua vida quando
esse problema começou?
• Alguma coisa traumática aconteceu na mesma época que
esse problema começou, ou alguns meses antes desse
problema começar?

2 - O Diagnóstico
• Se você sabe a causa da enfermidade, vá direto para a escolha da
forma de ministração (Passo 3).
• Talvez tenha havido um acidente. Nesse caso pode ser necessário
perdoar quem o causou ou a si mesmo se o enfermo foi o causador.
• Se nasceu com o problema é necessário diagnosticar: causa
natural ou maldição hereditária.
• A enfermidade pode ser parcial ou totalmente causada por
estresse emocional. Avalie.
• A causa pode ser espiritual. (Envolvimento com ocultimos ou com
práticas contínuas de algum pecado.)
• Caso não exista causa aparente, se silencie e ouça o Espírito
Santo.

3 - A Escolha da Forma da Ministração
3.1 - Petição
Um pedido para curar dirigido a Deus, após ter sido feita a
ministração e a cura não ter acontecido. Na petição somos
intercessores. Em Números 12:13 Moisés intercedeu por Miriã: “Ó
Deus, por misericórdia, concede-lhe cura.”
3.2 - Palavra de Comando
Exemplos: “Em nome de Jesus, espinha dorsal, endirei-se! Seja
Curada!; “Em nome de Jesus, fígado, rins, bexiga, ou qualquer que
seja o orgão em questão, seja curado e volte a funcionar
normalmente!”

4 - A Ministração
• Audivelmente peça ao Espírito Santo que venha: “Vem Espírito Santo,
vem com seu poder de cura!”
• Se a presença for evidente em quem recebe a ministração (caso ela
sinta formigamento ou calor, caia, etc...) deixe Deus terminar o que
Ele está fazendo.
• Quando a ministração se acalmar, verifique se a cura está completa,
se não, continue a ministração.
• Agradeça a DEUS por aquilo que Ele fizer.
• Veja a seguir um possível diálogo entre um ministrador e a pessoa
que está recebendo a ministração de cura: - Você sentiu alguma
diferença? - O que aconteceu? A dor passou? - Passou quanto? Uns
10%? - Amem, obrigado Jesus!
• Comece imediatamente a ministrar novamente repetindo o processo
até o Espírito Santo lhe mandar parar.

Algumas sugestões práticas sobre como
ministrar
• Faça ministrações curtas:
“Menina eu lhe ordeno levanter-se”. (Marcos 5:41)
“Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda” (Atos
3:6)
“Eneias, Jesus Cristo te dá saúde; levanta-te e faze a tua cama”
(Atos 9:14)
• Seja Persistente:
Às vezes a pessoa espera que você ore somente uma vez pela sua
condição e depois pare para que ela vá embora. Encoraje-a a ficar e
deixar que você ministre mais. Se a cura veio parcialmente e depois
parece ter parado, espere um pouco. Continue ministrando por mais
um tempo, para ver se outra onda de cura virá. Seja Persistente!

Cura Interior
• Às vezes a cura física de uma pessoa nessa condição não pode ser
completamente realizada a não ser que (ou até que) suas feridas
internas tenham sido curadas, ou um processo de cura tenha
começado. Ás vezes a pessoa acha que seu problema é físico, ou
que precisa de libertação, quando o que ela realmente precisa é
de cura interior. Ore por cada ferida específica, assim como você
faria em cada problema físico.
• Medicações: Às vezes a pessoa que usa medicamentos
psicotrópicos ou medicamentos para diabetes, asma, problemas de
coração, pressão arterial ou etc, acredita que foi curada quando
você ministrou nela. Você deve instruí-la a procurar seu médico e
só interromper o uso dos remédios caso seja liberada por ele. É
uma excelente oportunidade de testemunhar a cura com um laudo
médico positivo em suas mãos.

5 - Orientações Pós-Ministração
• Ame!: É muito importante que, independentemente do resultado
(quer seja curada ou não), a pessoa se sinta amada por Deus e por
você.
• Caso a pessoa não tenha sido curada, nunca diga que ela não foi
curada por que não teve fé. Essa é uma declaração carnal e
egoísta. As pessoas dizem isso quando querem tirar de si a
responsabilidade por alguém não ter sido curado. Em vez disso o
melhor seria dizer: “Olha, não foi dessa vez, mas quero encorajálo a continuar sendo ministrado e recebendo orações. Creio que no
tempo certo Deus lhe dará a vitória sobre essa enfermidade.
• Use o exemplo do cego que Jesus teve que orar duas vezes para
que ele fosse curado.(Marcos 8:23-25)
• Indique a leitura de textos bíblicos que encorajem a crer na cura:
Isaías 53: 4-5, Jeremias 17:14, Mateus 10:8; I Pedro 2:24, Êxodo
15:26

