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1 – Identificando os Impedimentos para a
Cura
As vezes quando a cura não acontece existem
impedimentos que podem ser descobertos e tratados
para que a cura possa se realizar. Muitos desses
obstáculos em potencial não são facilmente descobertos
durante a curta entrevista inicial, normalmente feita
quando alguém deseja receber oração para a cura.
Portanto será necessário um encontro posterior para
uma entrevista mais detalhada que deve abordar
perguntas sobre os impedimentos com relação a cura
descritos nessa lição de discipulado.

2 – Impedimentos mais frequentes
a) Falta de Perdão
Na entrevista inicial pode-se descobrir algo perguntando
à pessoa doente quando a enfermidade começou.
Porventura houve na vida do enfermo alguém no
passado, antes da doença, que o feriu? Alguma pessoa
que o doente guarde rancor a seu respeito mesmo no
presente?
A enfermidade pode ter como origem a falta de perdão
e a cura pode não acontecer por essa falta de perdão do
passado como por um acontecimento mais recente.

Deve ser explicado que se não perdoar a outra pessoa,
Deus não irá perdoar suas transgressões e Ele assim não
irá atender seu pedido.
• "Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso
Pai celestial vos perdoará; "se, porém, não perdoardes aos
homens, tampouco vosso Pai perdoará vossas ofensas. (Mateus
6:14-15)
• "A mão do SENHOR não está encolhida para que não possa salvar;
nem o seu ouvido está surdo, para que não possa ouvir”;“mas as
vossas maldades fazem separação entre vós e o vosso Deus; e os
vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que não
vos ouve.” (Isaías 59: 1-2)

b) Enfermidades Interiores
Sempre considere que o Espírito Santo pode querer que
você ore pelos traumas do enfermo (miséria, abusos que
cometeu ou sofreu, perdas de entes queridos e amigos,
falta de paternidade ou maternidade e etc...), antes de
orar pelo problema físico. Tristeza, dor, falta de
esperança ou desespero podem impedir a cura pois
levam o doente a se achar indigno de receber cura.
Situações como essas podem ser resolvidas com uma
boa conversa permeada pela Palavra de Deus e uma
oração amorosa por cura interior.

c) Maldição
Uma maldição pode chegar à vida de alguém por um
pecado cometido pelos pais ou por ancestrais (avós,
bisavós ou tataravós). Pode ser lançada de forma não
intencional por meio de palavras faladas seja pela
pessoa que recebe a ministração de cura ou seja por
familiares no passado ou no presente. Abordaremos com
mais profundidade esse tema no capítulo 9
“Identificando e Rejeitando Maldições”.
Exemplos de falas que atraem maldição: (Fala de uma
mãe)
– Você é doente desde criança, você nunca terá saúde
desse jeito.

Fala do Enfermo:
- Eu sempre falei: Todos em minha família tiveram câncer e
eu com certeza vou ter em algum momento e aqui estou
eu com câncer.
Se uma maldição específica é identificada, ela deve ser
anulada. Por exemplo:
“Em nome de Jesus eu rejeito e anulo a maldição de cada
José
palavra falada ao/a _______
por seu pai (ou por ele mesmo)
que disse __________ (cite o que foi dito), e cancelo
qualquer efeito que essas palavras tiveram ou possam ter na
José
saúde de _______”.

d) Envolvimento com ocultismo no passado
O Envolvimento com o ocultismo no passado sempre
atrapalha ou impede a cura. Assim sendo deve haver um
arrependimento por esse tipo de envolvimento. O
Ministro de cura deve levar o enfermos a renunciar todo
tipo de pacto feito seja de forma consciente ou
inconsciente. O Enfermo deve ser levado a pedir perdão
a Deus por tais atos e o Ministrador deve identificar e
expulsar todo espírito maligno envolvido nessas práticas
ocultistas. Somente então o Ministro deve orar por cura.

e) Falta de Desejo de ser Curado
Podem existir situações que fazem com que o enfermo
queira
permanecer
doente:
Indenização
por
incapacidade,
vantagens
em
relacionamentos
(compaixão, bajulação, carinho e consolo). Se o Espírito
Santo sugerir que esse é o problema, o ministrador pode
explorar a situação gentilmente. O remédio é a
intercessão feita pelo enfermo declarando para Deus
que a cura é a melhor coisa que pode acontecer em sua
vida e isso deve ser declarado com o coração a Deus.

f) Dificuldade em acreditar que Deus pode
curar nos dias de hoje.
Em alguns sistemas religiosos as pessoas são ensinadas
que Deus não cura mais nos dias de hoje. Muitas dessas
pessoas que foram assim ensinadas são cristãos sinceros
e creem na Bíblia e o ministrador deve mostrar a essa
pessoa versículos como os que mostraremos a seguir:
Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos,
expulsem os demônios. Vocês receberam de graça; deem também
de graça. Mateus 10:8
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 Pedro 2:24

Entre vocês há alguém que está doente? Que ele mande chamar os
presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com
óleo, em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente; o
Senhor o levantará. E, se houver cometido pecados, ele será
perdoado. Tiago 5:14-15

Jesus Cristo é o mesmo, ontem, e hoje, e eternamente. Hebreus 13: 8

g) Medo
O medo pode ser a causa de muitos problemas tantos
físicos quanto emocionais. Onde existem grandes
medos, geralmente existe a opressão de um espírito de
medo, no capítulo seguinte desse discipulado veremos
mais sobre isso. Mas é importante que o enfermo vença
o medo sentindo o amor de Deus por ele e decidindo
amar a Deus igualmente.
No amor não há medo; ao contrário o perfeito amor expulsa o
medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está
aperfeiçoado no amor. (I João 4:8)

h) Pactos Internos não quebrados:
O Enfermo pode ter descoberto que a enfermidade pode
ser uma excelente desculpa para não realizar tarefas e
assim
resolveu
viver
doente
para
fugir
de
responsabilidades. Ou talvez, por outro lado, ele pode ter
feito um pacto consigo mesmo que nunca admitiria estar
doente, pois para que a cura aconteça será preciso admitir
a enfermidade para orar para seu desparecimento. Essas
situações se tornaram pactos interiores que precisarão ser
quebrados.

i) Acreditar que Deus causou a doença para
desenvolver o caráter da pessoa
Deus pode usar a enfermidade para isso mas jamais
causará a enfermidade. Deus usou a enfermidade na
vida de Jó para o moldar, mas quem causou a doença foi
Satanás. Toda enfermidade é causada por pecados que
cometemos, ou nossos ancestrais cometeram, por
Satanás ou pelo Mundo por vivermos nele. O Enfermo
deve ser levado a pedir perdão a Deus por ter pensado
assim e só então o Ministro deve orar.

i) Pecado e Desobediência
Algumas doenças são resultados de abusos do corpo ou
desobediência a ordens bíblicas:
- Fumar gera câncer nos pulmões;
- Prostituição e promiscuidade geram DSTs;
Existem várias praticas pecaminosas e desobediências a
Palavra de Deus que causam enfermidades.
Antes de orar por cura se a causa da enfermidade for
algum pecado, deve acontecer arrependimento e
suplica pelo perdão de Deus antes da ministração de
cura.

