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08 DE MAIO DE 2022



Is 53.4-6

6. Certamente ele tomou 
sobre si as nossas 
enfermidades e sobre si 
levou as nossas doenças, 
contudo nós o 
consideramos castigado 
por Deus, por ele atingido 
e afligido.

7. Mas ele foi transpassado 
por causa das nossas 
transgressões, foi 

esmagado por causa de 
nossas iniquidades; o 
castigo que nos trouxe paz 
estava sobre ele, e pelas 
suas feridas fomos curados.

8. Todos nós, tal qual ovelhas, 
nos desviamos, cada um 
de nós se voltou para o seu 
próprio caminho; e o 
Senhor fez cair sobre ele a 
iniquidade de todos nós.



Mt 8.16-17

6. Ao anoitecer foram 
trazidos a ele muitos 
endemoninhados, e 
ele expulsou os 
espíritos com uma 
palavra e curou 
todos os doentes.

7. 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".



A cura 
divina na 

Bíblia

Antigo 
Testamento

!Cuidado de Deus para com o povo 
de Israel
!Ex 15.26: "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".

!A natureza de saúde pública da Lei
!Ação preventiva: Lv 15 – Padrões de 

higiene



A cura divina na Bíblia

Novo Testamento

!Grande número de 
enfermos

!Muitas curas realizadas
por Jesus

!Muitas curas realizadas 
através da Igreja 
“primitiva”



Cura divina 
como

parte da 
salvação

! Sl 103.3: “É ele que perdoa todos os seus 
pecados e cura todas as suas doenças”

! Salvação: livramento da condição 
imposta pelo pecado – esta é a 
principal cura

! A cura de enfermidades faz parte deste 
contexto de salvação, como 
manifestação do poder de Deus e de 
sua autoridade para curar o homem do 
pecado

! Tg 5.15: “E a oração feita com fé curará 
o doente; o Senhor o levantará. E se 
houver cometido pecados, ele será 
perdoado.”



O paralítico de 
Cafarnaum - Mt 9.1-8

1. Entrando Jesus num barco, atravessou o mar e foi 
para a sua própria cidade.

2. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico, 
deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, 
Jesus disse ao paralítico: "Tenha bom ânimo, filho; 
os seus pecados estão perdoados".

3. Diante disso, alguns mestres da lei disseram a si 
mesmos: "Este homem está blasfemando! "

4. Conhecendo Jesus seus pensamentos, disse-lhes: 
"Por que vocês pensam maldosamente em seus 
corações?

5. Que é mais fácil dizer: ‘Os seus pecados estão 
perdoados’, ou: ‘Levante-se e ande’?

6. Mas, para que vocês saibam que o Filho do 
homem tem na terra autoridade para perdoar 
pecados" — disse ao paralítico: "Levante-se, pegue 
a sua maca e vá para casa".

7. Ele se levantou e foi.
8. Vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e 

glorificou a Deus, que dera tal autoridade aos 
homens.



A cura divina hoje

!Em nome de Jesus, a igreja prossegue com autoridade 
espiritual para orar e Jesus curar, cumprindo a ordenança 
de Jesus:
!Mc 16.17-18: “Estes sinais acompanharão os que crerem: 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 doentes, e 
estes ficarão curados".



A cura divina hoje
! Orar com fé:
! Tg 5.15: “E a oração feita com fé curará 

o doente”

! É bíblica a ação dos pastores em ungir os 
enfermos com óleo:
! Tg 5.14: “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 cura continua hoje e é real. Muitos são 
os testemunhos em todo o mundo!



Próxima lição:
22/05: Compromissados com a 
evangelização

Próximo domingo: cursilho


