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PROFESSOR GERALD W. FOSTER 
 

Fiel é a Palavra e digna de inteira aceitação 1 Tm 4:9 

 



JESUS CURA E LIBERTA 

“INTRODUÇÃO” 
     
 O PRÓPOSITO DO CURSO 

 
01) Para o aluno ter os fatos tanto do V.T. do que a N.T. a respeito de cura divina: Rm 10:17 

02) Conhecer a verdade sobre a cura e ter um corpo forte para servir o Senhor: Jo 8:32 

03) Para colocar o firme fundamento de fé para poder resistir no dia de mal: Ef 6:13 

04) Aprender aplicar a sua fé, liberando a Palavra de cura sobre a sua vida: Pv 18:21 

05) Viver de modo digno do Senhor, sem enfermidade ou doença no seu corpo: Cl 1:10 

06) Para entender a lógica Bíblica sobre a cura divina está em toda a Palavra de Deus 

07) Batalharades diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos: Jd 3 

08) Não ser destruído, por doença e enfermidade, pela falta de conhecimento: Hos 4:6 

09) Andar em união com Deus e Sua Palavra, assim não lutar contra Deus: At 5:39 

10) Não acusar o Senhor falsamente daquilo que não fez, nem permitiu: Jô 1:22 

 

 

OBJETIVOS 
 

01) Para plenamente pregar o Evangelho de Cristo: com sinais acompanhando a ministração 
da Palavra: Mt 24:14; Rm 15:19 

02) Aprender exercer e expandir sua fé na redenção de Cristo mediante a pratica da Palavra 
da Palavra de Deus em todas as áreas da sua vida: Tg 1:21 

03) Provar pessoalmente que cura, milagres e o sobrenatural não passaram: At 2:21 

04) Trazer alivio para um mundo ferido e semimorto: Lc 10:30 

05) Liberar dons de curas no corpo de Cristo: Rm 1:11; 1 Cor 12:9 

06) Glorificar o Senhor mediante recebendo e ministrando cura divina: Mc 2:12; Jo 11:4 

07) Para receber o melhor de Deus para sua vida, andar em saúde divina: Is 54:17 

08) Para animar os fracos e quem sofre p/ receber aquilo que Cristo comprou: 1 Ts 5:14 

09) Para colocar a farmácia ambulante fora da sua casa / agora investe no reino de Deus 

10) Ser guiado pelo Espírito mediante a Palavra de Deus e não os cinco sentidos: 2 Cor 5:7 

 
 
 



JESUS CURA E LIBERTA 

“A ORIGEM DAS ENFERMIDADES” 
LIÇÃO UM 

I - A Participação De Satanás Em Doença: 
A) A vida dentro enfermidade e doença é satânica, movida pela morte espiritual. Isto não  

significa que o que sofre é endemoninhado ou tenha um demônio, mas que o espírito de 
enfermidade originou na potestade de satanás. Como o espírito do homem não nascido de 
novo tem, no seu espírito, morte espiritual. A Palavra de Deus atribua doença para o diabo: 
Jo 5:24; 10:10; Rm 5:14; CL 1:13 

B) Então saiu Satanás da presencia do Senhor e feriu a Jó: Jó 2:7  
 C) Por que motivo não se devia livrar deste cativo em dia de sábado, esta filha de Abraão, a  

     quem satanás trazia presa há dezoito anos: Lc 13:16 
D) A sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta . . . ele repreendeu a febre, e  
     esta a deixou / somente repreende aquilo que tem vida; enfermidade tem vida: Lc 4:38,39 

 E) Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda 
              parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com  
              Ele: At 10:38 
 F) Então, lhe trouxeram um endemoninhado, cego e mudo; e ele o curou, passando o mudo  

     a falar e a ver. Um espírito era a causa de não ver ou ouvir, quando expuseram  

     o homem pude ver e ouvir: Mt 12:22;  

 G) Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: 
Espírito mudo e surdo, eu te ordeno: Sai deste jovem é nunca mais tornes a ele.Um 
espírito de surdez era a  causa do homem para não ouvir ou falar:  Mc 9:25-27; Lc 11:14 

H) O plano de Deus é para o corpo efetuar sua própria cura, se não houver, é porque existe  
               um espírito de enfermidade resistindo o processo natural para o corpo se curar; carreira  

     da existência, literal ciclo natural: Lc 13:11; Tg 3:6 
I) O diabo venha para matar e destruir, Jesus véu para destruir as obras do diabo: 1 Jo:3:8 

  1 - Todo enfermidade tem uma vida / germe / bactéria; por exemplo, o câncer, em  
                         si mesmo, tem uma vida e é do diabo porque ela destrói e mata: Jo 10:10 
  2 - Enfermidade é sobrenatural da parte satânica para destruir o homem criado na  
                         imagem e semelhança de Deus; doença é morte operando no corpo físico: Gn 1:26 
 

II - Conhecereis A Verdade E A Verdade Vos Libertará:   
A) A verdade da Palavra de Deus te livrará; a Sua Palavra é a verdade: Jo 8:32; 17:17 

B) Ai dos que do mal ; doença e enfermidade, chamam bem e ao bem, mal; que fazem da 
escuridade luz e da luz, escuridade; põem o amargo por doce e o doce: Is 5:20 

C) A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples: Sl 119:130 

D) Deus criou o homem na Sua imagem, isto é sem doença, e era muito bom: Gn 1:31 

E) Irmãos , falo como homem. Ainda que uma aliança  seja meramente humana, uma vez 
ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta coisa alguma; os incrédulos querem mudar 
o testamento, ou seja, as promessas depois que Jesus morreu e ressuscitou. Mesmo pela 
lei civil, isto é considerado ilícito: Gl 3:15 

F) Para exercer a fé Bíblica para a cura será necessário conhecer os fatos da aliança antes 
de poder exercer a fé na aliança e receber os seus benefícios: Rm 10:17 



JESUS CURA E LIBERTA 

“A ORIGEM DAS ENFERMIDADES” 
LIÇÃO UM (continuação) 

 

III - Jesus Veio Para Restaurar Tudo Que satanás Roubou:   
A) O primeiro passo para receber a cura divina é entender que doença não venha de 

Deus. Quando Adão desobedeceu, a porta se abriu para toda forma de mal  e opressão 

entrar no mundo contra humanidade; a morte espiritual, mental e físico: Gn 3:13-19 
B) Contrário ao pensamento de incredulidade, Jesus veio para restaurar o homem total, ou 

seja, espírito, alma e corpo. É absurdo admitir que o Deus de amor permitirá seu corpo  
continuar de baixo o domínio do adversário / doença: Mt 20:28; Lc 10:19; 19:10; 1 Ts 5:23 

C) Doença ganhou acesso ao mundo devido pecado, portanto, quando Jesus pagou a 

divida do pecado com Seu sangue, satanás perdeu seu poder para legalmente dominar o 
homem em qualquer aspecto da vida; espírito, alma ou corpo: Rm 5:12-21; 6:14,22 

D) Jesus restaurou propósito original pelo Seu sacrifício na cruz, portanto, salvação existe 

tanto para o corpo do que para o espírito do homem / como no início: Mc 5:34; 10:52 
 

IV - A Sua Misericórdia Dura Para Sempre: 

A) As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas 

misericórdias não tem fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. 

Certamente misericórdia inclua cura todos os dias: Lm 3:22,23  
B) Para o homem que pensa, é incompreensível pensar que o Deus de amor e misericórdia 

pude permitir Sua criação sofrer de baixo um escravidão tão cruel como enfermidade. Em 
fato, Deus, no principio criou o homem como Ele mesmo e restaurou o homem para este 
propósito em Cristo Jesus. Assim confirmando a perfeita vontade Deus e com dois 
testemunhos toda questão será estabelecida: 2 Cor 4:6, 5:17,13:1 

C) Misericórdia moveu amor para curar todos os enfermos de toda sorte de mal. Jesus 
mesmo pagando o preço, no Seu corpo, pelas chagas de Cristo foste sarada: Mt 4:23,24;  

     9:35,36; Mc 6:56; At 10:38; 1 Pd 2:24 
D) Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos -  
    com doença, enfermidade e toda sorte de mal: Ml 3:6 

 

V - A Perfeita Vontade De Deus Triplamente Revelada: 
 A) Visto claramente em três formas;   

1 - Na jardim, antes da queda / tinha abundância e longa vida com saúde: Gn 1,2 

2 - Na vida de Jesus /  O príncipe deste mundo vem e ele nada tem em mim: Jo 14:30 

3 - Como será no céu durante eternidade / No céu não existe nenhuma perversão da 

verdade, portanto doença, dor ou morte não terá mais: Ap 21:4 

B) Jesus disse; seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus: Mt 6:10 

C) Na ressurreição . . . são como os anjos no céu / anjos não tem doença: Mt 22:30 
D) Toma posse de vida eterna, para a qual também foste chamado. Será que tomando posse 

inclua doença, dor e enfermidade? Claro que não, mas a libertação destas sim: 1 Tm 6:12 
E) Então, lhes perguntou: É lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Jesus provou que 

o fazer bem é para curar, porque a mão foi restaurada: Mc 3:4,5 
 



JESUS CURA E LIBERTA 

“JESUS A EXPRESSÃO EXATA DO SEU SER” 
LIÇÃO DOIS 

 

 I - Jesus É A Expressão Exato De Deus: 
 A) Jesus, mediante subimissão perfeita, manifestou a perfeita vontade do Pai: Hb 1:1-3 

  1 - Expressão; Ato de exprimir-se , Enunciação do pensamento através de gestos 

                        ou palavra escrita ou falada; verbo, manifestação 
  2 - Mediante Suas Palavras e obras Jesus demonstrou divindade: Jo 14:6,11 
 B) Jesus é a imagem do Deus invisível; Jesus é Deus encarando: Rm 8:3; Fl 2:6; Cl 1:15 

C) Jesus é o Verbo ou seja a Palavra em ação: Jo 1:1-4,14 
D) Jesus disse; Quem me vê a mim vê o Pai, em obras, palavras e vontade: Jo 14:9 
 

II - Ele Jesus Sempre Fez A Vontade Do Pai: 

 A) O eterno Verbo veio para o propósito de manifestar a vontade do Pai; Eis aqui estou para  
              fazer, ó Deus, as tua vontade / Quem me vê a mim vê o Pai: Hb 10:9; Jo 14:9 

C) Para fazer a vontade daquele que o enviou: Jo 6:38 
1 - Assim, Jesus sempre fez a vontade do Pai; Eu faço sempre o que lhe agrada: Jo 
     8:29b; Lc 4:40, Mt 9:35, 10:1, Mt 14:14,34-35, Lc 6 17-19, Mc 9:14-29, At 10:38 

 2 - As palavras que eu vos digo não as digo por mim mesmo; mas o Pai, que  perman-    
               ece em  mim, faz as suas obras / as obras manifestou a Sua vontade: Jo 14:10 
 3 - O mundo precisa saber que Jesus veio para destruir as obras do diabo: 1 Jo 3:8 
D) Primeiro Jesus pregava e ensinava e depois confirmou a Palavra curando: Mt 4:23; 9:35 
E) Pregação / ensino; cura: Mc 1:14-15, Mt 4:17, 10:7; Mt 5:2, Lc 24:27, Mc 6:34; Lc 9:11, Mc 

1:34, Lc 1:38-41 
 

III - Iniciou Do Cumprimento Da Profecia De Isaías: 

 A) Dito pelo o profeta Isaías mais do que 700 anos antes de Cristo: Is 53:4-5 

 B) Jesus começou o cumprimento durante 3 ½ anos do Seu ministério na terra: Mt 8:16-17 

 C) Pedro testifica depois a ressurreição que pelas Suas chagas fostes saradas: 1 Pd  2:24 
D) Confirmando as profecias Messiânicas: Dt  18:15,18; Is 29:18,35: 5-6; Mt 11:1-6 

E) A Palavra não é totalmente cumprido até você recebe: Hb 7:25; 1 Cor 10:11 

 

Conclusão: 
 Ele foi enviado por Deus, e fez sempre o que era do seu agrado cumprindo das escrituras Ele 
Disse: Me convém cumprir toda a justiça. Aleluia por que Ele cumpriu nós podemos hoje, sem duvida 

nenhuma, sermos totalmente livres pelo o nome poderoso de Jesus Cristo. Deus não precisava da 

vitória sobre satanás, era nós quem tinha pecado e precisa de redenção. Deus o Pai exigiu que 

Jesus sofresse todo castigo para que nós não precisa-se sofrer mais; doença enfermidade pecado 
pobreza maldição e tudo quanto te leva a derrota. Todas as conseqüências que satanás pretendia 
derramar sobre sua nova escrava, a humanidade, Jesus tomou tudo isso sobre si mesmo na cruz 
em seu favor, em seguida Ele ressurgiu dentre os mortos triunfante em seu favor você agora está 

Redimido do pecado, tem paz com Deus, É o vencedor e estais curado pelas suas pisaduras, 

tudo isso pela sua morte e ressurreição Ele, Jesus, comprou para você.  



JESUS CURA E LIBERTA 

“A COMPAIXÃO DO SENHOR JESUS” 
LIÇÃO TRÊS 

 

I - A Compaixão Do Senhor: 
A) Compaixão; amar ternamente, demonstrar misericórdia, estar cheio de sincero amor 

 B) Não é o que Deus pode fazer, mas o que nós sabemos que Ele deseja fazer que inspira fé: 
  1 - Ele tem prazer em misericórdia: Ml 7:18 
  2 - Os olhos do Senhor procuram os misericordiosos: 2 Cr 16:9 
  3 - O Senhor é bom para todos: Sl 145:8-9 
  4 - Suas veredas são misericórdia e verdade: Sl 25:10 
  5 - Salvos pela misericórdia e compaixão do Senhor: Is 63:9 

 C) Compaixão não é simpatia; simpatia fala; o coitada, mas não faz nada. Compaixão veja, 

               depois, entra em ação para fazer uma diferença: Mt 9:35-38 

 D) Não aceite que a misericórdia do Senhor não inclua cura para o corpo / As misericórdias  
do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não 
têm fim: Lam 3:22 

 

III - Sua Compaixão Liberou Cura Para Os Enfermos: 
 A) Profundamente compadecido: Mc 1:40-45. 

 B) Compaixão pelas multidões: Mt 9:36-38; Mc 6:34 

 C) Compadeceu-se das pessoas e curou os seus enfermos: Mt 14:13-14 

F) Se precisar, clame pela compaixão do Senhor para ser curado hoje: Mt 20:29-34 
1 - Todos que invocar o nome do Senhor serão salvos: Jl 2:32; At 2:21 
2 - Todos que pedem recebem: Mt 7:7; Jo 14:13,14; Jo 16:23,24 

 

 IV - Até Hoje A Sua Compaixão Não Mudou Para VOCÊ: 
 A) Por todas as gerações: Dt. 7:9 
 B) Por causa de sua compaixão Ele se tornou nosso intercessor: Hb. 2:17 

 C) Ele ainda hoje ë capaz e disposto de se compadecer por você: Hb 5:2 

 D) É capaz de perder os seus bens materiais pelos espirituais: Hb 10:34 
 

V - Cristo Nos Redimiu De Toda A Maldição: 
 A) A maldição da lei inclui; morte espiritual, doença, pobreza: Gl. 3:13; Jo 5:24; 1 Pd 2:24; 
              2 Cor 8:9 
 B) Morte entrou pelo o pecado e conseqüente do pecado tenha doença: Rm 5:12 
 C) O ultimo Adão deveria retirar tudo que o primeiro Adão trouxe para nos: 1 Cor 15:48,49 
 D) O remédio / a resposta, será achado na redenção de Cristo: At !0:38; Nm 21:9 
 E) Estes casos aconteceram como exemplos para nós: 1 Cor 10:11 
 

Resumo: 
 A) A compaixão é uma manifestação do amor verdadeira para o próximo: 1 Cor 13:4-8 
 B) Jesus continua se compadecendo de cada um de nós hoje: Mt 11:28-30 
 C) Você está redimido totalmente de todos os aspectos da maldição: Hb 13:8 
 



JESUS CURA E LIBERTA 

“SUA MISSÃO AQUI ENTRE HOMENS” 
LIÇÃO QUATRO 

 

 I - Anunciando As Boas Novas:  
A) Jesus foi ungido para anunciar as boas novas, que incluiu cura divina: Lc 4:18 

1 - Proclamar libertação aos cativos 
2 - Restaurar a vista dos cegos 

  3 - Colocar em liberdade os oprimidos  
  4 - Proclamar o ano aceitável do Senhor, o jubileu do Senhor: Lv 25:8 - 34 

B) Toda a obra de Cristo está incluída neste versículo; todo sorte de benção: Ef 1:3 
C) Para restaurar aquilo que foi perdido / tudo aquilo que Adão perdeu: Mt 18:11 
D) Destruir as obras do diabo: At 10:38; 1 Jo 3:8 

 

II - Naquele Dia, Indica O Início Da Nova Aliança: 
 A) Naquele dia o jugo será destruído; derramará Seu Espírito: Is 10:27; Jl 2:28; Am 9:11 
 B) Vem dias para uma nova aliança: Jr 31:31 
 C)  Depois daqueles dias, novo coração: Jr 31:33-34  Ez 11:11-12. 36:26-27 
 D) Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também  
              Mediador de superior aliança instituída com base em superiores promessas: Hb 8:6 
 E ) Jesus começou a anunciar as Boas Novas, agora a Igreja anuncia: Lc 4:21; Mt 28:19,20 

F) Naquele dia Jesus, na inauguração a nova aliança, e depois daqueles dias, quando 
    entrou o santo dos santos mediante sua morte e ressurreição: At 2:32-33 

  1 - Acesso a Deus o pai: Ef 3:11-12 Hb 4 :14-16; 10:19 
  2 - Garantidas respostas de oração: Jo 14: 12-14. 16:23; 1 Jo 5:14 
  3 - Sinais e maravilhas: Mc 16: 15-20 
  4 - Cura pertence à Igreja: At 3:6,16; 4:10; 6:8; 8:6,7; 14:8-10 
 

III - Jesus Foi Aprovado Por Deus Com Milagres, Sinais E Prodígios: 

 A) Jesus o nazareno aprovado com milagres, sinais e prodígios: At 2:22 

 B) Reconhecido pelos os homens: Jo 3:2 ; 9:16,33,31 
 C) Por causa das mesmas obras / cura, compaixão, misericórdia: Jo 14:10-12-14 

 D) Ungido para curando todos os oprimidos do diabo: At 10:38 

E) Deus testifica de Jesus: Hb 2:4; Mc 16:20; At 14:3 
F) Jesus não tomou credito dos milagres, curas ou obra nenhum: Jo 14:10 

 

IV - Jesus Conquistou Salvação Total Para O Homem Total: Vê Lição 8 

 A) Salvação; Sozo; signifíca : Rm 1:16;10:9 

  1 - Libertação: Jo 8:32 

  2 - Preservação: Sl 121:5,7-8 

  3 - Segurança: Is 32:17; 2 Cr 20:20 

  4 - Cura / Saúde: Is 53:4-5; Mt 8:17, 1 Pd 2:24 

  5 - Perfeição:  Fl 3:10-14; Cl 3:14 ;1Jo 4:8 

 



JESUS CURA E LIBERTA 

“REDIMIDO PELO SEU SACRIFÍCIO” 
LIÇÃO CINCO 

 

I - Redimido De Pecado E Enfermidade: 
 A) A cura para o corpo está na mesma expiação que a salvação para a alma. Cura divina  

está incluído na redenção de Cristo. Portanto, se somos salvos devemos ser curados e se 
somos curados devemos ser salvos. Isto é a perfeita vontade de Deus para todos os filhos: 

B) Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou  
sobre si; e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas 
nossas transgressões e moído pelas nossas iniqüidades; o castigo que nos traz a paz 
estava sobre ele, e, pelas suas pisaduras, fomos sarados: Is 53:4,5 

  1 - Tanto quanto Cristo tomou sobre si os pecados, Ele levou sobre si nossas  

      enfermidades e dores 

2 - Se for a verdade que Cristo levou as nossas pecados, é verdade que Ele levou  

     sobre si as nossas doenças 

3 - Isaias profetizou o fato, Jesus confirmou Isaias 53 curando todos os enfermos e 
      Pedro declarou depois a ressurreição que Isaias falou de cura: 
 a - Chegada tarde, trouxeram-lhe muitos endemoninhados; e ele meramente com  

a Palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes; para 
que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: Ele 
mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas 
doenças: Mt 8:16,17 

   b - Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, 
para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça; por suas 
chagas, fostes sarados: 1 Pd 2:24 

C) Jesus falou que a cura divina era a prova que tinha autoridade para perdoar pecados; Qual 
e mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados, ou dizer: Levanta-

te, toma o teu leito e anda? Nota bem, recebendo cura divina não isenta a necessidade 
de nascer de novo: Mc 2:9; Jo 3:3 

G) Os apóstolos disseram que os pecados serão perdoados; E a oração da fé salvará o 
enfermo, e o Senhor o levantará; e, se houver cometido pecados, ser-lhe-ão 
perdoados: Tg 5:14 

H) O diabo não pode legalmente colocar sobre você aquilo que Deus colocou sobre Jesus na 
cruz. O crente não precisa ficar doente mais. Jesus pagou o preço de regate, por isto você 
não mais precisa pagar. Digam-no os remidos do Senhor, os que ele resgatou da mão do 
inimigo. É essencial aplicar as promessas da aliança para apropriar tal: Sl 107:2; Hb 11:6 

F) Não esqueças de nem um só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas  
    iniqüidades; quem sara todas as tuas enfermidades: Sl 103:2,3 
G) O serpente de bronze sobre um haste era um tipo de expiação; sendo alguém mordido por  

alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. O picado do serpente era o pecado 
e a cura do veneno era a manifestação da cura do corpo físico: Nm 21:9 

 H) O cordeiro era suprimento para as necessidades físicas do povo de Israel, tanto que a  
     Palavra de Deus testifica que entre três milhões, não havia um só doente: Sl 105:37 

 



JESUS CURA E LIBERTA 

“REDIMIDO PELO SEU SACRIFÍCIO” 
LIÇÃO CINCO (continuação) 

 

II - Jesus Nos Redimiu  Da Maldição Da Lei: 
 A) A morte espiritual entrou pelo o pecado / depois pecado veio doença: Rm 5:12 

 B) O veneno estava em Adão, então o remédio será achado em Jesus:  Hb 2:14 

 C) Doença é a penalidade física do pecado / mata o físico como pecado o espírito:  Rm 6:23 
D) Jesus é a solução Ele já destruiu as obras do diabo: At 10:38; Cl 2:14 
E) A lei entrou por causa de transgressão da aliança; parte da conseqüência era enfermidade 

da transgressão da lei era que Deus entregou aos inimigos: 1 Cr 9:1; 10:13; Dt 28:25 

F) Cristo nós regatou da maldição da lei;  se sois de Cristo, também sois descendentes  

    De Abraão e herdeiros segundo a promessa: Gl 3:13,14,29 

 

III - Cristo Nos Redimiu De Toda Sorte De Mal: 
 A) O pavor das maldições e morte e inimigos: Dt.28:15-61; Lc 1:69,74; Hb 2:14 
 B) Inclui todas as enfermidades escritas ou não escritos na lei: Dt 28:27,35,60-61 
 C) Morte espiritual; Ele vos deu vida, estando vós morte nos vossos delitos e pecados: Ef 2:1 
 D) Pobreza; Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez 
              pobre por amor de vós, para que, pela sua pobreza, vos tornásseis ricos: 2 Cor 8:9 
 

IV - Os Exemplos De Expiação Ensinam Que Há Cura Para O Corpo: 
 A) O sangue do cordeiro Pasqual vos será por sinal:  Ex 12:1-51; 15:26c 

 B) Ezequias foi ouvido por causa da expiação da Páscoa: 2 Cr 30:18-20 

 C) O leproso foi purificado de sua imundice mediante o sacrifico do sacerdote:  Lv 14:18 
 D) Todos que ouviram o som da trombeta foram libertas no dia do Expiação; Jubileu: Lv 25:9 
 E) Todos que olhavam para a serpente de bronze foram sarados:  Nm 21:9 

 F ) Jó foi sarado; sua carne se robustecerá com o vigor da sua infância: Jô 33:24-25 

 G) Os benefícios; perdoar tuas iniqüidades e sara todas as tuas enfermidades:  Sl 103:1-3 

 H) Tudo na V.A. aconteceu para nosso ensino e exemplo:  Rm 15:4, 16:25,26; 1 Cor 10:11 

 

Resumo:  
 A) Jesus nos redimiu por completo; nem uma unha ficará no Egito: Ex 10:26 
 B) A expiação de Cristo nos legalmente curou pela Sua substituição: Mt 18:11 
 C) Jeová Rafá é o nome redentor de Deus declarando que Ele cura : Ex 15:26 

D) Cristo nos resgatou da maldição da lei / não somente para os judeus mas para  
a família de Deus em Cristo Jesus: Gl 3:13,29 

 
 
 
 
 
 
 



JESUS CURA E LIBERTA 

 “SOMENTE CRÊ”               
LIÇÃO SEIS 

   

I - O Poder Está Na Palavra Não No Ministro: 
 A) Toda a vontade de Deus para humanidade está revelada e realiza pela Palavra: Jo 1:1-4 
 B) Jesus é a vontade de Deus revelada e por Ele, Jesus, tudo subsiste: Cl 1:16,17 
 C) Próprio Deus habita na Sua Palavra para vela a cumprir: Jr 1:12; Is 55:9,10 
 D) Jesus veio para manifestar a vontade do Pai, e ainda manifesta através do corpo: Jo 6:38 
 E) O Evangelho é o poder de Deus para salvação ao que crê: Rm 1:16 

 F) É impossível que Deus minta, ou seja, falar aquilo que não é a Sua vontade: Hb 6:18 

 G) Crendo coloca você dentro da promessa de Deus para agora ser participante; não temas,  
    crê somente / Tudo é  possível ao que crê: Mc 5:36; 9:23 
 1 - Jesus recomendou a fé da mulher com a hemorragia: Mc 5:34 
 2 - Jesus admirou-se da incredulidade do povo na sua terra: Mc 6:6 
 

 II - Sua Fidelidade É Motivo Para Crer Deus Cura Hoje: 
  A) O Senhor nunca pediu que crer para algo que Ele não prometeu. Crendo para algo que  

     Deus não prometeu, na Palavra, já não é fé, porque fé vem pelo ouvir a Palavra: Rm 10:17 
1 - Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa 
     de Israel; tudo se cumpriu; Israel tomando a terra da promessa: Js 21:45 

        2 - Bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo o que 
prometera; nem uma só palavra falhou de todas as suas boas promessas, 
feitas por intermédio de Moisés, seu servo; testemunho de Solomão: 1 Rs 8:56 

        3 - E que eu sou teu servo e que, segundo a tua palavra, fiz todas estas coisas; Altar  
     de Elias: 1 Rs 18:36 
4 - Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa  

para o fim e não falhará; se tardar, espera-o, porque, certamente, virá, não tardará: 
A resposta do Senhor para Habacuque: Hab 2:3 

5 -  Palavra de Deus é viva e eficaz; a Palavra não é apenas história mas vida: Hb 4:12 
6 - Fiel é a Palavra e digna de inteira aceitação: 1 Tm 4:9 

 B) Jesus comissionou os doze para efetuar curas, depois os setenta e por último todos que  
     crêem: Mt 10:7; Lc 10:8,9; Mc 16:17,18 
C) Todos que Jesus mandou pregar o Evangelho receberam instruções para curar os  
     enfermos, doentes, ressuscitar os mortos e expulsar demônios: Mt 10:1,7,8; Mc 3:14,15;  
     6:7-13; 16:15-18; Lc 9:1,6; 10:19; Jo 14:12-14; 15:7; 16:18; At 1:8 
D) Tudo Cristo conquistou é para quem quiser: Mt 7:7; Mc 11:24; Jo 14:14; Tg 5:14 
E) Quando nosso eu quero se encontrar com Seu eu quero a promessa se realiza: Jo 15:7 

F) Fé é crer que Deus fará para você aquilo que Ele prometeu na Sua Palavra! 

 

III - O Fundamento Para Fé Inabalável: 
 A) Certeza e convicção que é a vontade de Deus para cumprir Sua promessa à você: Hb 11:1 
 B) Você está incluído no te, nossas e alguém da Palavra: Ex 15:26; Mt 8:17; Tg 5:14 

 C) A oração da fé tem de seguir a semente da Palavra plantado em bom solo: Lc 5:15 

 



JESUS CURA E LIBERTA 

 “SOMENTE CRÊ”               
LIÇÃO SEIS (continuação) 

 

III - O Fundamento Para Fé Inabalável: 
 D) Podemos aceitar a evidência de nossos sentidos enquanto eles não contradizem a Palavra  

de Deus. Mas, quando nossos sentidos difere da Palavra, devemos ignorar a evidência de 
nossos sentidos e agir conforme a Palavra: 2 Cor 4:17,18 

E) A fé veja apenas a infalibilidade e fidelidade da Palavra: Jo 10:35; 1 Tm 4:9 

 F) Abraão sentia velho, aparecia velho e era velho, mas tudo isto era contrário a Palavra da  
              promessa, portanto ele ignorava esses fatos e se declarou Pai dum mulitidão: Rm 4:18-21 
 G) A fé sempre veja satanás e circunstâncias vencidos, portanto fique tranqüilo: Fl 4:7 
 H) O atitude de fé nunca permite desanimo ou tristeza permanecer: Is 42:4 
 I)   Olhar para Jesus é olhar para a Palavra, portanto, não afunda ou fica abalado: Mt 14:30 
 J) Fé venha pelo o que ouvir em abundância / se ouvir dos sintomas e dores terá fé nas  

    sintomas e dores, em vez da Palavra de Deus: Rm 10:17 
 

 IV - A Promessa De Pedir E Receber Está Escrita 7x’s No N.T.: 
 A) Pedi, e dar-se-vos-á; buscai e encontareis; batei, e abrir-se-vos-‘s. Pois todo o que pede  
              recebe; o que busca encontra; e, a quem bate, abrir-se-lhe-á: Mt 7:7,8 
 B) E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis: Mt 21:22 

C) Por isso, vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será  
              assim convosco: Mc 11:24 

D) E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no  
     Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei: Jo 14:13,14 
E) Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que  

              quiserdes, e vos será feito: Jo 15:7 
 F) Naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade, em verdade vos digo: se pedirdes  
              alguma coisa ao Pai, Ele vo-la concederá em meu nome: Jo 16:23,24 
 G) E aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e  
              fazemos diante dele o que lhe é agradável: 1 Jo 3:22 
 

V - E Impossível Que Deus Mente Nem Ter Acepção Das Pessoas: 
 A) A vontade de Deus é soberano, Jesus disse; Meu Pai, se possível, passe de mim este  

              cálice! Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres: Mt 26:39 
 B) Aquele que crê no Filho de Deus tem, em si, o testemunho. Aquele que não dá crédito a  

Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho / 
que Ele salva, cura e liberta está chamado Deus mentiroso: 1 Jo 5:10 

 C) Tratamento especial ou diferenciado é chamado acepção de pessoas. A palavra condena 
tal atitude como pecado. Isto inclua curando um mais não outros. Quando todos 
cumprirem as metas da Palavra, Deus opera segundo Sua promessa: Dt 10:17; At 10:34 

 D) Deus ama todos com o mesmo amor que usou com Jesus. E os amaste, como também 

    amaste a mim / Deus Pai ama VOCÊ com o mesmo amor que amou Jesus: Jo 17:23 

E) Toda escritura é inspirada por Deus e útil . . . a fim de que o homem de Deus seja perfeito  
perfeitamente habilitado para toda boa obra; ministrando cura divina: 2 Tm 3:16,17 

 



JESUS CURA E LIBERTA 

“ CURA DIVINA É PARA TODOS” 
LIÇÃO SETE 

 

 I - A  Vida De Cristo Incluí Saúde Física Para Você: 
A) Não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual  

tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por 
preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo: 1 Cor 6:19,20 

B) Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a Sua vida se manifeste  
    em nosso corpo; a vida no corpo é cura e saúde não doença e enfermidade: 2 Cor 4:10 
C) Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então, vós também sereis manifest 
     ados com Ele, em glória: Cl 3:4 

 D) A vida de Cristo inclua, mas não se limite, a cura divina. Quando o homem crê nele, um  
dos seus direitos é receber a cura para seu corpo. Jesus ministrou isto para indivíduos e 
multidões livremente, onde Ele for: 1 Jo 1:1-4; At 10:38 

 E) Mediante a ressurreição de Cristo, todo poder do adversário foi derrubado, incluindo o  
     poder de escravizar o povo de Deus com doença e enfermidade: Rm 6:4; Cl 2:14,15 

 

 II - Quem Eram Os Todos Curados: 
 A) E Sua fama correu por toda a Síria. Qual era a Sua fama? A resposta está em seguida; 
      Curando toda sorte de doença e enfermidades entre o povo, portanto trouxeram-lhe,  

     então, todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos: Mt 4:23,24 
B) Ele é quem perdoa todas as tuas iniqüidades e quem sara todas as tuas enfermidades /     
    quem é tuas se não for você mesmo?: Sl  103:3 
C) Pois Eu sou o Senhor, que te sara; quem é te se não for VOCÊ mesmo?: Ex 15:26 

 D) Servireis ao Senhor, vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água; e tirará do  
              vosso meio as enfermidades / quem é vossa se não for VOCÊ mesmo?:  Ex  23:25-26 

E) Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por  
              toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo / quem é todos se não  
              for VOCÊ mesmo?: At 10:38; Mt 12:15 
 F) E Ele meramente com a Palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam  

doentes; para se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías / se Ele 
não tomou TEUS enfermidades, então a profecia não for cumprido: Mt 8:16,17 

 G) Enviou-lhes a Sua Palavra e os sarou / quem é os se não for VOCÊ mesmo?: Sl  107:20 
 H) Cristo nós regatou da maldição da lei / quem é nós se não for VOCÊ mesmo?: Gl  3:13 
 I ) Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da Igreja, e estes façam oração 

sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo / 
quem é alguém se não for VOCÊ mesmo?:   Tg 5:14,15 

J)  Onde quer que Ele entrasse nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas       
praças, rogando-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla da sua veste, e quantos a 
tocavam saíam curados / quem é quantos se não for VOCÊ mesmo?: Mc 6:56 

 K) Se a cura não for para todos então não seria possível orar a oração da fé, que exige 
              certeza e convicção, se for que alguns não pudem receber: Tg 5:14 

L) Todos inclua você e eu, sem exceções, quando crê: Is 53:4,5; 1 Pd 2:24; Mt l4:36: Lc 6:19 

 



JESUS CURA E LIBERTA 

“ CURA DIVINA É PARA TODOS” 
LIÇÃO SETE (continuação) 

 

III - Redenção É Para Todos Que Crêem Nos Fatos: 
 A) O Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a Sua vida em resgate  

    por muitos: Mt 20:28 

B) Cristo nós resgatou da maldição da lei: Gl 3:13 

C) No qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da     

     sua graça; fomos redimido de tudo que humanidade perdeu na queda: Ef 1:7 

D) A fé é a certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que se não vêem: Hb 11:1 
 E) As conquistas de graça são chamados bens já realizados: Hb 9:11 

F) Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que crêem; porque não há  
     distinção: Rm 3:22 

 

 IV - O Evangelho Tem Três Características Para Ser Boas Novas: 
 A) Para qualificar para ser boas novas tem ser 1  gratuito; Aquele que tem sede venha, e  

              quem quiser receba de graça a água da vida: Ap 22:17 

 B)  A 2  qualidade das boas novas é, tem ser para todos: Mc 16:15 

 C) A 3  qualidade das boas novas é que tem ser hoje / não dois mil anos atrás nem lá no  

              céu; hoje é o dia de salvação, hoje é o dia sobre modo excelente: 2 Cor 6:2 
D) Simplesmente anunciar aquilo que Jesus fez Ele faz hoje também: At 8:5 
E) Depois de manifestar cura as portas abrem para todo o evangelho: At  28:8-9 
F) O povo sempre glorificaram a Deus quando ver a manifestação de cura:  Mt 15:29-30  

 

III - Antes E Depois Da Sua Ressurreição Jesus É O Mesmo:   
A) Antes a cruz e ressurreição Ele curou a todos: Lc 4:40-41; Mt 9:35; 14:34-36; At 10:38 

 B) Eis a razão que levaram os enfermos pelas ruas e os colocarem sobre leitos: At 5:15 
G) Depois da sua ressurreição muitos prodígios e sinais continuaram: At 5;12,14-15; 3:6-8 
H) Assim, com provas sobre naturais a Igreja crescia e o povo era curado: At 19:11,12 
I) Tradição indiretamente declara que Jesus e o diabo trocaram papeis depois a ressurreição, 

ou seja, antes Jesus curou, porém, depois Ele faz doente: Hb 13:8 
 

Resumo: 
 A) Se tiver fé para crer que está para do plano da salvação, então cura é para VOCÊ: Is 53:4 

 B) Tudo Jesus comprou é para quem quiser incluindo a cura divina mediante a fé: Mc 9:23 
 C) Sua cura está na perfeita vontade de Deus hoje: 2 Cor 6:2; Hb 13:8 
 
 
 
 
 
 
 

 



JESUS CURA E LIBERTA 

“SOZO” 
LIÇÃO OITO 

 

 I - A Salvação Plena: 
 A) As palavras hebraica e grega para salvação dão idéia de libertação, segurança, 

preservação, cura e perfeição. Salvação é a grande palavra inclusiva do Evangelho, 
reunindo em si todos os atos e processos redentivos: tais como a justificação, a redenção, 
a graça, a propiciação, a imputação, o perdão, a santificação e a glorificação. A salvação 
está em três tempos: 1 - O cristão foi salvo da culpa e penalidade do pecado 2 - O cristão 
está sendo salvo do hábito e do domiínio do pecado 3 - O cristão será salvo na volta do 
Senhor de todas as fraquezas físicas que são o resultado do pecado e da maldição:  
C. I. Scofield  a bíblia anotações por Scofield pagina 1.143: 2 Cor 1:1 

 B) Salvação; no grego é sozo; segundo a concordância exaustivo de Strong’s  4982; “para  

    salvar, liberar ou proteger, literalmente para curar, preservar, salvar, fazer bem ou fazer  
    inteira” 
C) Sozo é uma palavra inclusiva que compreende a libertação, segurança total, a  

preservação, saúde, prosperidade,  e cura fisicamente ou espiritualmente como está 
empregado no N.T. 

 

II - Onde A Palavra Sozo Usado Para Indicar A Cura: 

 A) Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva, e viverá: Mc 5:23 
B)  Porque, dizia: Se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada: Mc 5:28 
C) Filha, a tua fé te salvou; vai-te em paz e fica livre do teu mal: Mc 5:34 

 D) Tocar ao menos na orla da sua veste; e quantos a tocavam saíam curados: Mc 6:56 
E) E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhes também como fora 
    salvo o endemoninhado: Lc 8:36 
D) E disse-lhe Levanta-te e vai; a tua fé te salvou: Lc 17:19 
E) E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo: At 2:21 
F) Visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e   
     do modo por que foi curado: At 4:9 
G) Esse homem ouviu falar Paulo, que, fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser 
     curado: At 14:9 
H) Porque pela graça sois salvos, mediante a fé; e isto não vem de vós: Ef 2:8 
 I) E a oração da fé salvará o enfermo: Tg 5:15 

 

III - Ser Totalmente Salvo: 
 A) Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus: Hb 7:25 

B) O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo; e o vosso espírito, alma e corpo sejam 
conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo: 1 Ts 5:23 

C) Carregando Ele mesmo em Seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados . . . por Suas 
chagas fostes sarados: 1 Pd 2:24 

D) Seu você for salvo, Jesus quer te curar; se for curado, Jesus quer te salvar: At 2:21 

 



JESUS CURA E LIBERTA 

“JEOVÁ RAFÁ” 
LIÇÃO NOVE 

 

 I - Jeová Estabeleceu Uma Aliança De Cura Com Todo Israel: 

A) Três dias depois o povo de Israel passaram o Mar Vermelho o Senhor revelou-se para eles 
     como Jeová Rafá, isto é, O Senhor que te cura: Ex 15:26c 

B) Todos os nomes redentores de Jeová demonstram como Ele se revela na aliança. Será  
      muito estranha se todos estes nomes manifestam a natureza divina e o que Jesus supriu  
      por nós a menos tal que declara Jesus cura também / F.F. Bosworth: Mt 1:21 

  1 - Jeová Shalom -  O Senhor é a nossa paz - revelando-nos o privilégio redentivo do  

ter a Sua paz. A respeito disso. Jesus diz: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. 
Esta bênção faz parte da expiação de Cristo, porque o castigo que nos trouxe a paz 
estava sobre Ele, quando Ele estabeleceu a paz pelo seu sangue derramado na 
cruz: Jz 6:24; Is 53:5; Cl 1:20 

  2 - Jeová Shamma - O Senhor está aqui / presente; - revelando-nos o privilégio  

redentivo de desfrutarmos da presença daquele que diz: E eu estarei sempre com 
vocês. A demonstração de que esta bênção é provida pela expiação de Cristo reside 
no fato de que fomos aproximados mediante o sangue de Cristo: Ez 48:35; Mt 28:20; 
Ef 2:13 

  3 - Jeová Ra-ah - O Senhor é o meu pastor - Ele tornou-se nosso Pastor ao dar a sua  

vida pelas ovelhas. Portanto, este é um privilégio redentivo, adquirido pela expiação 
de Cristo: Sl 23:1; Jo 10:11 

  4 -  Jeová Jireh - O Senhor proverá - Cristo foi a oferta provida para nossa completa  

                          redenção: Gn 22:14 

  5 -  Jeová Tsidikenu - O Senhor nossa justiça - Jesus tornou a nossa justiça por  

carregar os nossos pecados até a cruz; portanto, o nosso privilégio redentivo de 
receber a dádiva da justiça é uma bênção procedente do Seu sangue derramado: Jr 
23:6; Rm 5:17 

  6 -  Jeová Nissi - O Senhor nossa bandeira / vitória - Cristo triunfou sobre principados  

e potestades, provendo-nos, através da sua expiação. Mas graças a Deus, que nos 
dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo: Ex 17:15; 1 Cor 15:57; Cl 2:15 

  7 - Jeová Rafá - Eu Sou O Senhor que te sara: Ex. 15:26; 23:25 

C) Quando Israel saiu do Egito, eles todos, 2.5 milhões de pessoas, saíram curados; não  

     houve nenhum doente.Jeová declarou que um dos nomes dele era Jeová Rafá: Sl 105:37 

D) Enviou lhes a Palavra e os sarou: Sl 107:20 
E) Eu Sou o Senhor e não mudo / não deveis esquecer, mil anos é como um dia: Ml 3:6 

 

II - O Cordeiro Pascal / Comer Tudo, Começando Com A Cabeça: 
 A) Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos foram escritos para advertência nossa, de  
              nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado: 1 Cor 10:11 

B) Pois tudo quanto, outrora, foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela     
    paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança: Rm 15:4 



JESUS CURA E LIBERTA 

“JEOVÁ RAFÁ” 
LIÇÃO NOVE (continuação) 

 

II - O Cordeiro Pascal / Comer Tudo, Começando Com A Cabeça: 

 C) Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo: a cabeça 
                . . . Este dia vos será por memorial ao Senhor: Ex 12:9,14 
  1 - Os judeus foram ordenados participar do cordeiro, um tipo de Cristo, começando  
                         com a cabeça, Cristo é a Cabeça do corpo; tudo da Cabeça pertence ao corpo: 
                        Ef 1:22; Rm 8:17 
  2 - O primeiro Páscoa serve, como modelo, mostrar nossos direitos em Cristo: 
 D) O sangue proporcionou livramento de pecado e o reino de trevas / morte espiritual; Porque  

o Senhor passará para ferir os egípcios; quando vir, porém, o sangue na verga da porta 
e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor 
que entre em vossas casas, para vós ferir: Ex 12:23,27 
 1 - Através o sacrifico de Cristo fomos libertos da potestade de satanás: At 26:18  
 2 - O adversário não tem direito entrar ou atacar a sua casa: Lc 10:19 

 E) A prosperidade do perverso era guardado para o justo; E o Senhor fez que seu povo  

encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhes davam o que pediam. 
E despojaram os egípcios: Ex 12:36; Pv 13:22; 2 Cor 8:9 

 F) Participando do Cordeiro Pascal permitia que todos saíram do Egito curados; no sangue  
              do cordeiro / Jeová estabeleceu uma aliança de cura e se chamou Jeová Rafá: Sl 105:37 
 G) Enviou-lhes a Sua Palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal: Sl 107:20 

 

III - A Primeira Páscoa: 
A) Este mês vos será o principal dos meses; será o primeiro mês do ano. Falai a toda a     

congregação de Israel, dizendo: Aos dez deste mês, cada um tomará para si um     
cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família; Este dia vos será     por 
memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor; nas vossas gerações o     
celebrareis por estatuto perpétuo; significa tempo sem limites: Ex 12:2,3,14 

B) Tudo que Deus ordenou para ser memorial perpétuo, era um simbolismo de Cristo e, 
assim, para ser comemorado quando Israel era um povo 
 1 - Memorial do corpo do Senhor: 1 Co 11:24 
 2 - Memorial do sangue de Cristo: 1 Co 11:25a  
 3 - Memorial da morte de Cristo: 1 Co 11:26 
 4 - Memorial da segunda vinda de Cristo: 1 Co 11:26b 

 

IV - A Primeira Ceia É O Modelo Para a Igreja Hoje: 
 A) Para conhecer a vontade de Deus nós precisamos olhar o modelo: 1 Co 10:11 
  1 - Israel no V.T. é o modelo para a Igreja no N.T: Rm 16:25,26 
  2 - As escrituras foram dadas para nos ensinar justiça: 2 Tm 3:16,17 
  3 - A plenitude da promessa é para a Igreja: Gl 3:29 
 B) Como houve para Israel no dia em que subiu da terra do Egito: Is 11:16 

C) Fez sair o Seu povo, com prata e ouro e não havia um só invalido; enfermo: Sl 

105:37 



 

JESUS CURA E LIBERTA 

“JEOVÁ RAFÁ” 
LIÇÃO NOVE (continuação) 

 

V - Como Israel Saiu Do Egito: 
 A) O anjo da morte viu a cruz quando viu O Sangue; derrota: Ex 12:7 

 B) Jesus é o nosso holocausto; consumido pelo fogo de Deus: Ex 12:8; Is 53:10; Lm 1:13 
 C) Pão asmo, ou sem fermento, a vida sem pecado: Ex 12:8 
  1 - Fermento era um tipo de tradição vã /inchado / orgulho: Mc 8:15; Ex 12:19,20 
  2 - Não toma a ceia do Senhor com tradição, ou seja, com preconceitos 
  3 - Pouco fermento fermenta todo o pão: 1 Cor 5:6 
 D) Entende o propósito da ceia mediante revelação do Espírito: 1 Co 2:12 
 E) Ervas amargas; pecado, escravidão, opressão, doença e tormento: Ex 12:8 
 F) Com prata e ouro: Ex 12:35,36; Jl 2:26; Dt 8:18; Pv 13:22 
 

VI - Lembra O Que Jesus Tem Feito Por Nós: 

A) Ceia é um tempo para memorial; fazei isto em memória de mim: Lc 22:19 
1 - Não em memória do pecado, morte ou trevas 
2 - Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de 

Cristo? 1 Cor 10:16 
 B) Lembra que pelas pisaduras de Cristo fostes sarados; O pão é provisão:  
 C) Revelação da Nova Aliança no Seu sangue: Lc 22:19,20; 1 Cor 11:25 

 

V - Digno Significa Com Discernimento / Revelação: 
 A) Você é digno por causa do sangue de Cristo: Cl 1:12 

B) Participar sem conhecimento e sem fé produz condenação: Jo 7:49 
C) Tomando a ceia, sem entender o corpo / o pão, ou o sangue / a cálice, é tradição que 

anula o verdadeiro poder na Palavra: Mc 7:13 
D) Jesus advertiu contra o fermento, ou seja, a doutrina e incredulidade dos fariseus; Vede e 

guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes: Mc 8:15 
1 - Pouco fermento levada todo o pão: 

2 - O fermento de incredulidade na Ceia anula o poder do pão / sangue: Mc 7:7,8 

E) Discernir o corpo de Cristo quebrado, em substituição, por nós; 

1 - Discernir que pelas chagas de Cristo fostes sarados: 1 Pd 2:24 

2 - Discernir que há provisão para as necessidades físicas, suprimento e suficiência no  

     pão partido: Jo 6:35,51 

3 - Pessoas que não discernem podem morrer prematuramente com doença ou    
     enfermidade, porque não vão receber a cura já paga por Cristo 
4 - Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si /  
      participar sem entendimento dos benefícios de redenção traz juízo: 1 Cor 11:29  
5 - Eis a razão por que há entre vós muitos fracos e doentes e não poucos que 

dormem, isto é morrer cedo: 1 Cor 11:30 
   
 



JESUS CURA E LIBERTA 

“JEOVÁ RAFÁ” 
LIÇÃO NOVE (continuação) 

 

V - Digno Significa Com Discernimento / Revelação:  
a - A razão é porque não discernir, ou seja, entender porque o corpo de Cristo  
     sofreu por nós, levando nossos dores, enfermidades e doenças 
  b - Por causa de comer o pão sem discernir, muitos são fracos 
  c - Por causa de comer o pão sem entender, muitos são doentes 
  d - Porque muitos comer o pão sem entendimento, muitos morrem cedo 
6 - Discernimento é uma obra do Espírito revelando a verdade da Palavra 

F) O comer do pão e beber do cálice indignamente é explicando como come e bebe sem  
discernir o corpo, ou seja, participando do pão sem entendimento do corpo de Cristo leva 
o crente de participar indignamente. Isto leva ao juízo: 1 Cor 11:27,29 
 1 - Participando de ceia, enquanto em pecado, anula o propósito 
 2 - Igualmente, participar do corpo, sem discernir, anula o poder 

 G) Examinai-se, pois, o homem a si mesmo . . . examinai-vos a vós mesmos se realmente  
               estais na fé: 1 Cor 11:28; 2 Cor 13:5 

H) Discernir, também, que há um só corpo de Cristo, A Igreja: 1 Cor 12:12 
1 - Embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo: 1 Cor 10:17 
2 - A Ceia do Senhor não é para ser feita com distinção denominacional  

  I) Filho meu, atenta para as minhas palavras; aos meus ensinamentos inclina os ouvidos.  
Não os deixes apartar-se dos teus olhos; guarda-os no mais íntimo do teu coração. Porque 
são vida para quem os acha e saúde, para o seu corpo: Pv 4:20-22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



JESUS CURA E LIBERTA 

“O ESPINHO NA CARNE  DE PAULO” 
LIÇÃO DEZ 

 

 I - Quatro Perguntas Importantíssimas: 2 Cor 12:7-9 
 A) O que era esse espinho? Um mensageiro de satanás: 2 Cor 12:7 

1 - Alguém tem que ignorar didática português e ser cega espiritualmente para não ver  
     que o próprio Espírito chamou este espinho na carne um mensageiro de satanás 
2 - Seria blasfêmia dizer este mensageiro de satanás era um doença dado por de Deus  
      Supostamente para ajudar Paulo ser humilde devido a abundância de revelações 

 B) Em virtude de que? Das abundâncias das revelações: 2 Cor 12:7 
  1 - Paulo recebeu a revelação de 65% do N.T. 
  2 - Se o adversário pude parar Paulo, ele teria um tremendo vitória: Rm 10:15,18 
  3 - E você? Será que você tem tanta revelação que pensa tem que ser humilhado? 
 C) Porque foi dado esse mensageiro? A fim de que eu não me exaltasse:2 Cor 12:7 
  1 - Deus quem exalte, o diabo quer roubar a revelação que o homem tem: Is 14:13 

  2 - Satanás mandou um mensageiro resistir Paulo para ele não ser exaltado acima 

                         dele mesmo para não poder dominar o reino das trevas com o nome, sangue, 

                         Palavra e autoridade em Cristo: Rm 8:31-39; Ef 1:18-23; Fl 3:10; Cl 2:14,15 

E) O que esse mensageiro fez? Esbofetear a Paulo: 2 Cor 12:7 
1 - Paulo foi esbofeteado em todos os lugares ele pregou o Evangelho, perseguido  
     fisicamente, quase até a morte 
2 - A lista dos seus sofrimentos foi detalhado / inclui tudo que existe na terra ao menos 
     doença e enfermidade: 2 Cor 11:23-27 

 

II - O Que É Um Espinho Na Carne? 
A) A expressão espinho na carne é usado como ilustração de povos tanto no V.T. quanto no  

N.T. como pessoas ou povos: 
  1 - Habitantes de Canaã: Nm 33:55 
  2 - Os Cananeus: Js 23:13 

 B) Essa palavra mensageiro está escrito 188 x´s;  anjos 181 vezes; mensageiros  7 vezes  

     mas como doença e enfermidade zero vezes! 

 C) Em todas é uma pessoa e não uma coisa, sem uma exceção sequer: vê Mt 25:41 

 

III - O Espinho Em Ação No Livro De Atos: 
 A) Deus avisa a Paulo a respeito futuros sofrimentos; não enfermidades: At 9:16 
 B) Cumprimento: At 9:23,26,29; 13:6,13-14,44,49-52; 14:1-5,6,19; 16:12,40; 17:1-14; 18:1-23;  
              19:8,23,41; 20:3 
 C) A fim de me esbofetear / doença não esbofeteia: 2 Cor 12:7 

 D) Esbofetear; Dar bofetadas após bofetadas, Exemplo; as ondas batendo no barco 

  E) É a mesma palavra usada no sofrimento de Cristo; Mt 26:67; Mc 14:65; 1 Cor 4:11;  2 Cor  
              12:7; 1 Pd 2:20 
 
 



 

JESUS CURA E LIBERTA 

“O ESPINHO NA CARNE DE PAULO” 
LIÇÃO DEZ (continuação) 

 

IV - Me Gloriarei Na Minha Fraqueza - Não Enfermidade:  II Cor 12:9 
 A) Essa palavra fraqueza é a mesma usada no grego em outros lugares e nunca se refere a  

              doença ou fraqueza física: Rm 8:26, Hb 11:34; 2 Cor 13:4 

B) Inverta a palavra fraqueza pelas palavras doença ou enfermidade e lendo torna-se obvio  

que não dá certo / Essa fraqueza refere-se a nossa incapacidade humano de fazer a 

obra  de Deus em nosso própria força ou capacidade: Rm 4:19; 8:3; 1 Cor 8:9; 9:22; 

15:43; 2 Cor 13:4; Hb 5:2; 7:8 
 C) Para sair dos sofrimentos Paulo passou em cidade e cidade, ele tinha que experimentar  

     muitos e freqüentes curas milagrosas, ou morrer nas prisões onde for jogado: 

D) Deus ordenou quem ministra do altar viverá do altar, ou seja, viver as verdades que  

     ministram para os outros serem revelados na vida do ministro: 1 Cor 9:13; 1 Tm 1:16 
 

V - Era Uma Tentação Para Vós: Gl 4:13-15 
 A) Paulo disse que tinha uma tentação na minha carne: Gl 4:14 

 B) Essa palavra é traduzida da mesma palavra grega usada para exprimir o desafio de  

     satanás a Cristo no deserto.  Acabando o diabo toda tentação, não doença:  Lc 4:13 
C) E quando Jesus disse; Orai para que não entreis em tentação / não doença:  Lc 22:40 

 D) Não se refere a nenhum desses casos a enfermidade ou doença de qualquer espécie 
 

VI - Vede Com Que Grandes Letras Vos Escrevi Por Minha Mão: Gl 6:11 
 A) Primeiro;  A palavra  letra  que Paulo empregou aqui é a mesma palavra usada no  

    grego em 2 Cor 3:6 e não se refere a uma letra do alfabeto 

 B) Segundo; A palavra  grandes  em Gl. 6:11. Usado em português, no grego é traduzida  
    numa forma quantitativa como quantas letras ou carta extensa. 

  1 - Não é a mesma usada em Lc 22:12. Para exprimir tamanho, essa aqui em Lucas a  
                         palavra no grego e megas que significa tamanho física 

  2 - Grande em quantidade de letras. Uma letra do alfabeto pode ser grande em  

                         tamanho mas não em quantidade: Gl 6:11 
 

VII - Confissão De Fraqueza Ou Declaração De Suficiência: 

 A) A minha graça te basta; quase todos tomam esta frase para declarar sua fraqueza e vai  
enfrente agüentando o fardo, incluindo enfermidade e doença. Que Deus não curou Paulo 
mas exortou-lo para continuar na luta, batalha, agüentando como bom soldado: 2 Cor 12:9 

 B) A graça de Deus é a revelação de suficiência em Cristo Jesus proporcionando tudo  
              quanto que precisa mediante Sua substituição na cruz, sepultamento, ressurreição e  
              ascensão ao trono: 
 C) Porque o poder, graça é o poder de Deus para a sua vida, porém manifesta em fraqueza     
               humano. Esse poder, no mesmo versículo, é chamado o poder de Cristo: 2 Cor 12:9b 

D) Praticando consistência em interpretação Bíblica, em todos os lugares, é lógica, racional e 
Bíblica para ensinar cura divina e ver que Jeová cura a em todos os lugares na escritura 



JESUS CURA E LIBERTA 

“E O QUE TAL SOBRE JÓ” 
LIÇÃO ONZE 

 

I - Jó Era Religioso Mas Não Conhecia O Senhor: 
 A) Todos os estudiosos concordam que o livro de Jó era o primeiro escrito, provavelmente  

     por Moisés. Não tem nenhum menção da lei, o povo de Israel ou a libertação do Egito: Era 
     o terceira filho de Isacar e neto de Jacó: Gn 46:13 
B) No final do livro de Jó, ele confessa; Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus 
     olhos te vêem: Jo 42:5 
C) Em Jó eles são zelos mas sem conhecimento. Esses dois ingredientes levam para muito  
     erro a respeito do verdadeiro conhecimento de Deus: Rm 10:2 
D) A única forma fiel para conhecer o Senhor é o Espírito revelando a Palavra: 2 Pd 1:2,3 
E) Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte /  
    não havia rei em Israel; cada um fazia o que achava mais reto: Pv 14:12; Jz 21:25 
E) Nunca era mais verdade o que Oséias falou sobre falta de conhecimento: Os 4:6 

 

II - Jó Ofereceu Sacrifícios Em Vão: 
 A) Jó queria servir o Senhor e aprendeu sobre a aliança, assim declarado homem íntegro,  
               reto, temente a Deus e que se desviava do mal: Jó 1:1,8 
 B) Oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, os filhos, pois dizia: Talvez tenham  
              pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração: Jó 1:5 
  1 - Jó era outro, como; Moisés, Josué, Gideão, Eli, Davi, Salomão que andavam com o  
                         Senhor, mas não fez filhos discípulos 
  2 - Jó temia para os seus filhos, mas tinha receio, como muitos pais hoje, se corrigir os  
                         filhos, vai perder o amor deles. Na final perde os filhos e o favor de Deus 
  3 - Aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece; medo é um ima que  

atrai exatamente que não quer acontecer. Nunca pronuncia com a sua boca seus; 
medos, receios ou qualquer coisa que não deseja: Jó 3:25; Pv 18:21; Mc 11:24  

  4 - Deus criou a boca para liberar a nossa fé, as sementes da Palavra: Mt 12:34 
 C) Em medo Jó ofereceu sacrifícios a Deus. Medo é fé negativo, ou seja, é fé na habilidade  
              do diabo realizar mal na sua vida. Jó praticou o princípio correto com a inspiração errado. 
  1 - Para fazer aquilo que a Palavra ordena, sem a revelação, cria tradução e isto opera 
       juízo sobre a pessoa: 1 Cor 11:29 
  2 - Negligencia o mandamento de Deus, para guardais a tradição dos homens assim;  
                         invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição: Mc 7:8,13 
  3 - Jó fez o que era certo mas não em fé, assim anulando o efeito do sangue; Quem  
                         abre uma cova nela cairá, e quem rompe um muro, morde-lo-a uma cobra: Ec 10:8 
  4 - Jesus declarou que a tradição / incredulidade faz o homem adorar em vão: Mc 7:7 

  5 - Jó não andava pela fé portanto não está incluído no capitulo de fé: Hb 11 

E) Não deis lugar para o diabo; Jó abriu a porta para o adversário atacar sua família: Ef 4:27 
F) Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que 

ruge procurando alguém para devorar  / ele não pode devorar quem está em Cristo e 
andando pela fé: 1 Pd 5:8; Rm 8:38,39 

G) Resiste o diabo e ele fugirá de vós / Revisti-vos de toda a armadura de Deus, para 
poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo: Tg 4:7; Ef 6:11 



JESUS CURA E LIBERTA 

“E O QUE TAL SOBRE JÓ” 
LIÇÃO ONZE (continuação) 

 

III - Deus Não Mandou Mas Será Que Ele Permitiu: 

 A) Satanás aproximou o trono de Deus para acusar Deus de proteger Jó dos seus  
              ataques;Acaso, não o cercaste com sebe, a ele, a sua casa e tudo quanto tem: Jó 1:10 
  1 - O adversário viu e respeitou a proteção de sangue oferecido em sacrifício: 

  2 - O medo de Jó derrubou a sebe / cerca de proteção Deus criou: Ec 10:8 

 B) Jeová falou a verdade sobre a condição de homem; Eis que tudo quanto ele tem está em  
               teu poder; somente contra ele não estendas a mão: Jó 1:12 
  1 - Jeová não autorizou, mas simplesmente falou as conseqüências da queda do  
                        homem. Depois o pecado de Adão, humanidade ficou escravo de satanás: Rm 6:16 
  2 - Eis que ele está em seu poder / já estava no poder do adversário: Jó 2:6 
  3 - Então, saiu satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos: 2:7 
 C) Falava este ainda quando veio outro e disse: Fogo de Deus caiu do céu, e queimou as  

ovelhas e os servos, e os consumiu. Deus não mandou que o homem falasse assim - a 
Bíblia simplesmente relata aquilo que o servo de Jó falou naquele dia: Jó 1:16 

 D) Tendes ouvido da paciência de Jó e vistes que fim o Senhor lhe deu; porque o Senhor é  
cheio de terna misericórdia e compassivo. . . Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando 
este orava pelos seus amigos; e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra: 
Tg 5:11; Jó 42:10 

 

IV - O Testemunho De Jó É Verdadeiro Mas Não A Sua Doutrina: 
 A) Jó acusou Jeová de ter castigado ele injustamente; Elifaz repreendeu Jó do sua soberba; 

Bildade defendeu a soberania de Jeová dizendo que Ele pode fazer o que quiser, quando 
quiser, para quem quiser; Zofar repreendeu Jó porque pensou ele tinha pecados não 
confessadas. No final Jeová repreendeu todos eles de serem errados: Jó 32:1; 38 

B) Antes, santificai a Cristo, como Senhor; em vosso coração, estando sempre preparados 
para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós: 1 Pd 3:15 

C) A teologia de Jó sobre a natureza e caráter de Deus é tão cheio de buracos tanto quanto a  
queijo francês. Em seguida são alguns exemplos; 

01) Fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os servos: 1:16 
02) Falas como  qualquer doida; temos recebido o bem de Deus e não receberíamos  
    também o mal?: 2:10 
03) Porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim cravadas, e o meu espírito  
     sorve o veneno delas; os terrores de Deus se arregimentam contra mim: 6:4 
04) Então, me espantas com sonhos e com visões me assombras: 7:14 
05) Porque não perdoas a minha transgressão e não tiras a minha iniqüidade: 7:21 
06) Porque me esmaga com uma tempestade e multiplica s minhas chagas sem causa.  
      Não me permite respirar; antes, me farta de amarguras: 9:17; 9:18 
07) Para mim tudo é o mesmo; por isso, digo: tanto destrói ele o íntegro como o  
      perverso: 9:22 

11) A terra está entregue nas mãos dos perversos; e Deus ainda cobre o rosto dos juízes 
dela; se não é ele o causador disso quem é, logo?: 9:24 

 



JESUS CURA E LIBERTA 

“E O QUE TAL SOBRE JÓ” 
LIÇÃO ONZE (continuação) 

 

IV - O Testemunho De Jó É Verdadeiro Mas Não A Sua Doutrina: 

12)  Parece-te bem que me oprimas, que rejeites a obra das tuas mãos e favoreças o 
conselho dos perversos: 10:3 

13) Bem sabes tu que eu não sou culpado; todavia, ninguém há que me livre da tua mão.As 
tuas mãos me plasmaram e me aperfeiçoaram, porém, agora, queres devorar-me. 10:7,8 

14)  Tu renovas contra mim as tuas testemunhas e multiplicas contra mim a tua ira; males e 
lutas se sucedem contra mim: 10:17 

15)  Eis que me matará, já não tenho esperança; contudo, defenderei o meu 
procedimento:13:15 

16)  Por que escondes o rosto e me tens por teu inimigo? Queres aterrorizar uma folha 
arrebatada pelo vento?: 13:24,25 

17)  Como as águas gastam as pedras, e as cheias arrebatam o pó da terra, assim destróis a 
esperança do homem: 14:19 

18)  Na verdade, as minhas forças estão exaustas; tu, ó Deus, destruíste a minha família 
toda: 16:7 

19)  Na sua ira me despedaçou e tem animosidade contra mim; contra mim rangeu os dentes 
e, como meu adversário, aguça os olhos :16:9 

20)  Deus me entrega ao ímpio e nas mãos dos perversos me faz cair: 16:11 
21)  Cercam-me as suas flechas, atravessa-me os rins, e não me poupa, e o meu fel derrama 

na terra. Fere-me com ferimento sobre ferimento, arremete contra mim como um 
guerreiro: 16:13,14 

22)  Embora não haja violência nas minhas mãos, e seja pura a minha oração:16:17 
23)   Eis que clamo: violência! Mas não sou ouvido; grito: socorro! Porém não há justiça. O 

meu caminho ele fechou, e não posso passar; e nas minhas veredas pôs trevas. Das 
minha honra me despojou e tirou-me da cabeça a coroa:19:7,8,9 

24)  Arruinou-me de todos os lados, e eu me vou; e arrancou-me a esperança, como a uma 
arvore: 19:10 

25) Inflamou contra mim a sua ira me tem na conta de seu adversário: 19:11 
26) Juntas vieram as suas tropas, prepararam contra mim o seu caminho e se acamparam ao 

redor da minha tenda: 19:12 
27) Deus é quem me fez desmaiar o coração, e o Todo-Poderoso, quem me perturbou: 23:16 
28)  Tão certo como vive Deus, que me tirou o direito, e o Todo-Poderoso, que amargurou a 

minha alma: 27:2 
29)  Porque Deus afrouxou a corda do meu arco e me oprimiu: 30:11 
30)  Deus, tu me lançaste na lama, e me tornei semelhante ao pó e à cinza: 30:19 
31)  Clamo a ti, e não me respondes; estou em pé, mas apenas olhas para mim: 30:20 
32)  Tu foste cruel comigo; com a força da tua mão tu me combates: 30:21 
33)  Levantas-me sobre o vento e me fazes cavalga-lo; dissolves me no estrondo da 

tempestade: 30:22 
 

 



JESUS CURA E LIBERTA 

“ AFLIÇÃO NÃO É DOENÇA” 
LIÇÃO DOZE 

 

I - Muitos São As Aflições Do Justo: 
 A) Aflição, significa; provas, privações ou tentações / não doença, enfermidade ou dor 
 B) Muitos são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas: Sl 34:19 

1 -  Jesus disse; no mundo terá aflições; não enfermidades e doenças: Jo 16:33 
2 - Porque o Senhor iria botar aquilo acima do homem que Ele levou sobre se: Is 53:4 

 C) O aflito é para orar, mas o doente é para pedir para os presbíteros: Tg 5:13,14 

D) O crente não está redimido de aflição, em fato, vivendo para o Senhor vai criar ainda 

mais aflição; portanto, somos chamados para suportar as aflições: 2 Tm 3:10-12; 4:5 

E) Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus: 2 Tm 2:3 
1 - Na lista de 2 Coríntios não há menção de doença: 2 Cor 11:23-27 
2 - Em jornadas, muitas vezes; em perigos de rios, em perigos de salteadores, em  

perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos 
entre falsos irmãos: 11:26 

F) Preencho o que resta das aflições de Cristo, na minha carne, a favor do seu corpo: Cl 1:24 
1 - E a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com Ele na sua morte. A  
     comunhão é aprendendo morrer para si e tomar a sua cruz: Fl 3:10; Lc 9:23,24 
2 - Se Cristo tomou as suas enfermidades, doenças e dores e você está levando eles  
     por Cristo, então Ele sofreu em vão: Gl 2:21 
3 - Se você está tendo comunhão com enfermidade, doença e dor quando Cristo já  
     levou, então você está levando eles em vão e contrário a vontade dEle: Rm 6:10,11 
4 - A única morte o crente está convidado participar, é a morte a si mesmo: Gl 2:20 

5 - A obra de Cristo está completa, somente acrescenta a fé: Ef 2:8 

 

II - Sofrendo Correção: 
A) Mas, se estais sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo, sois  

               bastardos e não filhos: Hb 12:6 - 8 
  1 - Como é que o Pai corrige Seus filhos? O Senhor repreende a quem ama, assim  

                         como o pai, ao filho a quem quer bem /  com Sua Palavra, não doença: Pv 3:12 

  2 - Supostamente, quem não sofre com câncer, não é filho 
  3 - Seguindo a mesma lógica, quem não passou por câncer, dengue, ulcero ou  
                         tumores, não é filho legitimo 
  4 - A correção aqui, é ser tratado pela Palavra e o Espírito: Pv 1:23 
 B) Jesus pagou o preço para o salário do pecado. Mesmo se um filho pecar, Deus não  

castiga com enfermidade, Ele não é o dono daquilo. Ele ensina, repreende, corrige e 

educa com a Sua Palavra: 2 Tm 3:16 

 

III - A Vara De Correção: 
 A) Corrigir; instruir, preparar, disciplinar, ensinar ou educar / pais nunca treinam com  
              doença ou castigo físico; se for assim, no natural, o governo bota tal pai na prisão 
 B) Tradição pensa que Deus é um terrorista; furacões, tornados, incêndios, terremotos 

 



JESUS CURA E LIBERTA 

“ AFLIÇÃO NÃO É DOENÇA” 
LIÇÃO DOZE (continuação) 

 

  IV - O Chamado Para Sofrimento: 
 A) E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à Sua eterna glória, depois  

de haverdes padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e 
fortalecerá: 1 Pd 5:10 
 1 - O ser humano, em fato, sofre em muitos formas sem ser com doença / privações,  
          angústias, açoites, prisões, tumultos, trabalhos, vigílias, jejuns, calunia  
 2 - Em tudo somos atribulados, porém não angustiados; perplexos, porém não  

desanimados; perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não 
destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a 
SUA VIDA se manifeste em nosso corpo: 2 Cor 4:8-10 

  3 - Pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus:  
na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas 
prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns / todas as coisas 
acima são considerados aflições, porém, nenhum é doença: 2 Cor 6:3-5 

 B) Depois de açoitados por terem pregado o Evangelho e curado um enfermo em nome de  
Jesus; retiraram-se - regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer 
afrontas por esse nome: At 5:41 

 

V - Dez Pontos Para Manter Sua Cura: 
01 - Perdoa: E, quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai,  

       para que vosso Pai celestial vos perdoe as vossas ofensas: Mc 11:25 

02 - Vencer a raiva: Irai-vos e não pequeis; não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis  

       lugar ao diabo: Ef 4:26, 27 

03 - Ficar cheio do Espírito:  Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas 

enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração 
ao Senhor com hinos e cânticos espirituais: Ef 5:19, 20 

04 - Leia a Bíblia todos os dias: Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que  

       procede da boca de Deus: Mt 4:4 

05 - Meditar na Palavra: dia e noite:  Js 1:8 

06 - Dar o sacrifício de louvor pela sua cura em nome de Jesus: E tudo o que fizerdes, seja 

em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus : Cl 3:17  

07- Testemunhar para outros da sua cura: Digam-no os remidos do Senhor, os que Ele  

      resgatou da mão do inimigo: Sl 107:2 

08 - Resistir os sintomas que tentam voltar: Sujeitai-vos, portanto, a Deus; mas resisti ao  

       diabo, e ele fugirá de vós: Tg 4:7 

09 - Morrer para o pecado e viver para à justiça: Logo, já não sou eu que vivo, mas Cristo 

vive em mim; e esse viver que, agora, tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que 
me amou e a si mesmo se entregou por mim: Gl 2:20 

10 - Apresente seu corpo como sacrifício vivo: Rogo-vos, pois irmãos . . . que apresenteis 

       o vosso corpo como  sacrifício vivo / cura serve para servir: Rm 12:2; Mc 1:31 



JESUS CURA E LIBERTA 

“A CONFISSÃO DA VOSSA FÉ” 
LIÇÃO TREZE 

 

I - Confissão Vem Antes Da Possessão: 
 A) Confissão; concordar com a Palavra, dizer a mesma coisa que Deus fala, declara o 
              que Deus declara, testificar aquilo que saber é a verdade 
 B) Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o  
              Apóstolo e Sumo Sacerdote da nossa confissão, Jesus: Hb 3:1 
 C) Fé é do coração e a boca fala o que está cheio o coração: Mt 12:34; Rm 10:10 

 D) Não há salvação sem confissão; todos que invocam o nome do Senhor serão salvos: 

  1 - E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo: Jl 2:32; 
     At 2:21; Rm 10:13 

  2 - Porque com o coração se crê para justiça e com a boca se confessa a respeito da  
                        salvação: Rm 10:10 
 E) Confissão é o testemunho da fé por meio de nossa boca; nós também cremos; por isso,  
              também falamos: 2 Cor 4:13 
 F) A semente da Palavra é plantado por meio da boca falado do coração. Deus designou  
              que seja assim. A vontade é manifestado por meio da boca, livre arbítrio é manifestado  
              pelo que cremos. Crer é uma determinação da vontade humano, depois que crer é 

    possível liberar a fé; se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: 
    Passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível: Mt 17:20b 

G) Não é mentira dizer o que Deus diz; Deus chama a existência do que não existe, ex pelas 
     chagas de Cristo sou curado / isto quando sintomas ainda existem: Rm 4:17; 1 Pd 2:24 

G) Fé é crer o testemunho da Palavra acima do testemunho do seus sensos: 2 Cor 5:7 

 

II - Mediante Palavras Autoridade É Exercitado Ou Entregado: 

 A) Poucos crentes discernem a importância das suas palavras; pela falta de conhecimento 
              meu povo está sendo destruído: Pv 18:21; Os 4:6 
 B) Até que a mente está renovado com a Palavra de Deus e aprender andar pela fé 

doentes estão dizendo Deus o fez doente, ou Deus permitiu que seja doente. Em fato, 

Deus não fez nem permitiu. Nós permitimos com as palavras da nossa boca: Pv 6:2 

 C) Dar-te-ei as chaves do reino dos céus; o que ligares - permite - na terra terá sido ligado  

               permitido - nos céus; e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus: Mt 16:19 

 D) Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo . .    
               Ora a língua é fogo; é mundo de iniqüidade . . . põe em chamas toda a carreira da  
               existência humana . . . a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar mas o     
               Espírito Santo sim pode dominar a língua entregue para Ele: Tg 3:2,6,8; Rm 8:26 

E) Nunca confessa, com a sua boca, aquilo que não deseja acontecer; destruição,  

 acidentes, doença, fraqueza, medo, falta, falta de direção ou sabedoria: Jó 3:25 
 F) Autoridade espiritual não existe porque sente grande emoção ou perceber a presencia de  
              Deus. É um fato dos bens já realizados em Cristo Jesus: Hb 9:11; 11:1 
 G) Domínio é um exercício de domínio próprio; Melhor é o longânime do que o herói da  
              guerra, e o que domina o seu espírito, do que o que toma uma cidade: Pv 16:32 



JESUS CURA E LIBERTA 

“A CONFISSÃO DA VOSSA FÉ” 
LIÇÃO TREZE (continuação) 

 

III - A Linguagem Da Fé: 
 A) Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no Dia  

do Juízo; porque, pelas tuas palavras, serás justificado e, pelas tuas palavras, serás 
condenado: Mt 12:36,37 

 1 - Um palavra frívola, vão ou ociosa é uma palavra sem poder, ou seja, uma palavra 

           não em linha com a Palavra de Deus, aquilo que contra diz a Palavra: Pv 13:3 
 2 - Muitos perdem com a boca aquilo que foi ganho em oração: Mc 11:23 

 B) A confissão é a articulação inconsciente com aquilo que cremos: Mt 12:34 
 C) A confissão de doença é o testemunho das obras do diabo acima do testemunho da  
               promessas de Deus. Tal confissão glorifica o diabo em vez de Deus: 
 D) Para confessar a enfermidade é para tomar posse ou assinar para o cedex com a  
              assinatura da tua boca. Confessando o que vê, ouve e sente estabelece a legalidade na 
              tua vida; Por boca de duas ou três testemunhas, toda questão será decidida: 2 Cor 13:1b 

F) A fé sempre fale, confessa, aquilo que recebeu em oração como se fosse já em mãos: 
1 - Continue orando para ele, o diabo certamente vai atacar de novo 
2 - Ore para mi irmão, o diabo tem muita raiva de mi e está mi perseguindo 

G) Confessando as suas fraquezas gera  mais fraqueza; diga o fraco: Eu sou forte: Jl 3:10b  

H) Determina que você vai falar o que Deus já falou, na Sua Palavra; Porque para Deus, e 

aquele que crê, não haverá impossíveis em todas as suas promessas: Lc 1:37 

I) Bem-aventurada a que creu, porque SERÃO CUMPRIDAS as palavras que lhe foram 
ditas da parte do Senhor: Lc 1:45 

J) A habilidade de Deus está na Palavra de Deus porque o Evangelho é o poder de Deus para 
a salvação; na medida que vivemos a Palavra, Ele vive no meio de nós: 2 Cor 4:10; Gl 
2:20; 1 Jo 4:9 

K) Sua confissão une você com divindade fazendo Jesus Senhor, quando as suas palavras 

estão liberado com fé e obediência: Jo 15:7; Rm 1:5 
L) Sem fé é impossível agradar a Deus; porque está fora da vontade de Deus, por isto, tudo 

que não provém de fé é pecado: Rm 14:23; Hb 11:6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



JESUS CURA E LIBERTA 

“LEVE A PALAVRA DE DEUS A SÉRIO” 
LIÇÃO CATORZE 

 

I - A Integridade De Palavra: 
 A) Você precisa chegar ao ponto de certeza e firme convicção da Palavra de Deus: Hb 11:1 

 B) Fala; a Bíblia é a Palavra de Deus, mas; o homem de animo dobre não recebe: Tg 1:8 
 C) É impossível que Deus mentir; significa Ele não pode falar qualquer coisa que não é a 
               Sua vontade, ou retirar Sua poder de qualquer promessa dado: Hb 6:18 
 D) Deus não faz acepção de pessoas; significa que Deus não pode fazer para qualquer 

outro que também fará para você e não pode lidar com você em uma forma diferente dos 
outros: At 10:34; 2 Pd 1:20 

 E) Se você verdadeiramente crer as declarações de letras C e D e seja honesta com se  
               mesmo, então receberá do Senhor ou pelo menos saber o porque não recebe: 2 Cor 13:5 
 F) A revelação das Tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples /  quando a  
               Palavra entra no coração ela ilumina e, como resultado, cria alegria: Sl 119:130; Jr 15:16 

H) Esbraseou-se-me no peito o coração enquanto eu meditava: Sl 39:3 
I) Porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo: Pv 4:22 

 

II - A Palavra É Deus Falando Com Você: 
 A) Eu sou o Senhor que te sara; A quem se refere a Palavra? /  VOCÊ: Ex.15:2 

 B) Por suas chagas vós fostes sarados; A quem se refere a palavra / VÓS: 1 Pd. 2:24 

 C) Quem sara todas as tuas enfermidades; A quem se refere a palavra TUAS: Sl 103:03 

 D) A fé sadia pura e genuína vem somente pelo ouvir a Palavra de Deus: Rm10:17  

 

III - A Fé É A Prova Que Vence O Mundo: 
 A) Para receber a cura começa agradecer ao Senhor pela resposta de sua oração: Jo 16:23 
  1 - Agradeça-lhe por isso: Hb.13:15; Sl.50:23 
  2 - Fazer bom uso da sua saúde ao colocar em ação 
 B) Abraão não duvidou, por incredulidade da promessa de Deus e sem enfraquecer na fé,  
               embora levasse em conta o seu próprio corpo: Rm 4:18,19 
 C) Jonas, enquanto dentro do ventre da baleia; com a voz do agradecimento, disse; eu te  
               oferecerei sacrifício; o que votei pagarei. Ao Senhor pertence salvação libertação: Jo 2:9 
 D) Josué e seu povo antes das muralhas caírem; E sucedeu que, na sétima vez, quando os 

sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: Gritai, porque o Senhor vos 
entregou - pretérito - a cidade / Josué falou como se fosse já realizado: Js 6:16 

E) Demonstra a sua fé no que ele falou na palavra antes que você veja a manifestação da  
     resposta daquilo que espera do senhor: Hb 13:15 

 F) Exemplos louvor em ação;  louvor é o cântico de fé 

  1 - A fé tem obras; Louvor é uma obra do novo homem recriado em Cristo: Tg 2:14 -18 
  2 - Paulo e Silas na prisão louvavam em voz alta e todas as portas abriram / portas de  
                         opressão, depressão, doença, enfermidade, dor, falta, fraqueza: At 16: 25-31 
 
 



JESUS CURA E LIBERTA 

“LEVE A PALAVRA DE DEUS A SÉRIO” 
LIÇÃO CATORZE (continuação) 

 

IV - Os Impossíveis Para Homens São Os Possíveis A Deus: 
 A) Nada é impossível para Deus ou ele que crê: Lc 1:37; Mc 9:23 

B)  Deus pode e Deus vai honrar sua fé na Palavra dele: Dn 3:17; Lc 18:27; Ef. 3:20 
 C) O Senhor fará um caminho quando não há caminho: Ex 14:21 
 D) Faz água mineral das águas amargas: Ex 15:23 – 25; 2 Rs 2:19 - 22 
 E) Desfaz as maiores exércitos: 2 Rs 7:6; 2 Cr 20:22,23 

F) Produz vida fora de morte: Nm 17:8 
G) Promove servos em governadores num noite: Gn 41:39-44; 2 Sm 5:3; Dn 2:49; 6:27,28 
H) Liberta do poder do fogo: Dn 3:27 
I) Dê habilidade ver que ninguém mais pode ver: 2 Rs 6:17,18 
J) Faz você invisível ao exércitos do seu inimigo: 1 Sm 23:14,19,25,28 

 D) E se você crer nEle também será possível para ti:  Mt 17:20 

 

V - O Espírito De Vida Em Cristo Jesus Habita Em Você:     
 A) A lei do Espírito de vida é muito mais forte do que a lei do pecado e da morte: Rm 8:2 
      1 - A virtude da cura em Cristo é mais poderosa do que a força de qualquer doença  
  2 - A evidência que Deus nos dá para a fé é muito mais forte que qualquer evidência  
                         que o diabo possa nos dar  para nos fazer duvidar;  Sobreveio a lei para que  

     avultasse a ofensa; mas onde abundou o pecado - doença, enfermidade, dor e  
     opressão - superabundou a graça: Rm 5:20 

 B) O completo exercício da fé significa três coisas: 

  1 - O que nós pensamos em fé: 2 Cor 10:3-5 

  2 - O que nós falamos em fé: Mc 5:28 

  3 - Como nós agimos em fé: Mc 2:5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JESUS CURA E LIBERTA 

“A ESPERANÇA VERSUS A FÉ” 
LIÇÃO QUINZE 

 

I - Agora Fé É: 
 A) Agora; significa - o menor parte de tempo que pode ser medido; relógios atômicos medem  

um bilhão da parte de um segundo. Agora é uma das mais importantes palavras da nova 
aliança porque classifica quando podemos receber as bênçãos do Senhor: Ef 2:13; 3:20 

 B) Os bens da nova aliança são já realizados, ou seja, a vitória de Cristo conquistou eles em  
              benefício de todos que nEle crer: Hb 9:11; 1 Cor 15:57; 2 Cor 2:14 
 C) Fé é sempre agora, porque depois a obra de Cristo, as bens pertencem a todos que são  
              herdeiros dEle na mesma instante que entra na fé: Rm 8:17; Gl 3:29 
 D) Agora os da fé são abençoados com o crente Abraão: Gl 3:9 
 E) Agora é o momento perpetua em que vivemos na presencia e comunhão do Senhor. Este  
              é o instante em que eternidade encontra com tempo. Este instante é chamado agora:  
 

II - Somente Podemos Recebe Do Senhor Agora: 

 A) A Palavra de Deus sempre declara a obra de Cristo algo já feito; por Suas chagas foste  
               sarado: 1 Pd 2:24 
 B) Apartir do momento em que Jesus legalmente substituiu por você, aquele pertence a todos  
              que qualificar receber. A forma que o homem receber é pela fé; crede que recebeste é será  
              assim convosco: Mc 11:24 

B) Fé recebe o invisível porque é a substância das coisas que se esperam e firme convicção 
dos fatos que se não vêem: Hb 11:1  

 D) Fé são as mãos que alcançam no espírito enquanto ainda invisível: Rm 4:17 
 

III - Esperança É Excelente Em Esperar Mas Péssima Em Receber: 

 A) Pessoas confessam; eu sei que vou ser curado um dia . . . tenho plena convicção que o  
poder de Deus pode mi sarar logo / vou sentir bem melhor amanhã; nenhuma dessas 

confissões era fé porque falaram em receber em algum tempo futuro, portanto não  fé: 

 B) Deus declara; a obra já está feito / esperança declara; vou chegar lá um dia, enquanto fé  

              fala confiadamente; obrigado, eu tenho, é meu agora: Ef 3:20 

 C) A fé sempre fale, confessa, aquilo que recebeu em oração como se fosse já em mãos 
mesmo que os sensos físicos não pode confirmar a realidade ainda. Fé coloca o homem na 
dimensão do espírito, com Deus, porque Deus é Espírito: Jo 4:24a; Rm 8:7,8 

 D) Muitas pessoas pensam que estão em fé, mas a confissão deles declara que eles estão 
apenas esperando. Eles querem crer, como Tomé, quando ver; Se eu não vir nas suas 
mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo 
algum acreditarei: Jo 20:25 

 E) Determina que não vai se frustrar, nem desagradar Deus. Liga a chave de fé, determina  
              que acredita as promessas de Deus sobre cura divina. Ele que crê será salvo: Jo 6:47 
 
 
 



JESUS CURA E LIBERTA 

“PORQUE ALGUNS PERDEM A CURA” 
LIÇÃO DEZESEIS 

 

I - Porque Não Misturou A Própria Fé: 
 A) Tenha a fé, tenha para a si mesmo perante o Senhor: Rm 14:22 
 B) Porque também a nós foram anunciadas as boas-novas, como se deu com eles; mas a  

palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé 
naqueles que a ouviram: Hb 4:2 

 C) Dependendo na fé dos outros sempre é segundo melhor. Não seja aleijada na fé, 
               mas desenvolve sua própria fé na Palavra mediante estudo e meditação: 2 Tm 2:15 
 D) Dos vinte e nove testemunhos de cura nos Evangelhos, Jesus deu credito dezenove vezes 
               para a fé do indivíduo: Mt 15:28; Mc 5:34; Lc 7:9; Jo 11:40 
 E) Nenhum pude entrar a promessa com perverso coração de incredulidade: Hb 3:10-12,18 
 

II - Porque Crê Mais Nas Sintomas Do Que As Promessas: 

A) Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso,  
porém não encontra. Por isso, diz: Voltarei para minha casa donde saí. E, tendo voltado, a 
encontra vazia, varrida e ornamentada. Então, vai e leva consigo outros sete espíritos, 
piores do que ele / quando é vazia da Palavra e do Espírito: Mt 12:43-45 

 B) Abraão não atentou para seu próprio corpo nem da idade avançada de Sara: Rm 4:19 
 C) Fé atenta somente a Palavra, a promessa a voz de Deus: 2 Cor 5:7; 2 Cor 4:18 
 D) Pare de falar, comentar, contar, conversar a respeito do mal, dor e sintomas no seu corpo 

e começa confessar as promessas de Deus sobre a sua vida. Para falar de doença 
estabelece aquilo cada vez mais, e seu domínio sobre você: 2 Cor 13:1 

 E) Resiste qualquer ataque de satanás com a Palavra de Deus; e ele fugirá de vós: Tg 4:7 
 

III - Porque Escutaram A Voz De Incredulidade: 

 A) Pode ser parentes, amigos, colegas, médicos ou outros profissionais, se eles estão  
falando contra a milagrosa obra de Deus, então eles são instrumentos do adversário para 
roubar a sua fé: Ef 6:12; 2 Cor 10:3-5; Jd vs 3b 

 B) Ninguém pode roubar a semente de Deus se você determina crer. Fé é uma decisão  
baseado na integridade da Palavra de Deus. O Senhor é digno do seu voto de confiança: 1 
Ts 5:24; 1 Tm 4:9; Hb 10:23 

 C) Há muitos vozes no mundo e cada um pertence um ser, seja homem, anjo ou demônio; 
               provai os espíritos se procedem de Deus: 1 Cor 14:10; 1 Jo 4:1 
 D) Muitas vezes esta voz de incredulidade com palavras de sabedoria humana para  
              jeitosamente rejeitar o preceito de Deus: 1 Cor 2:4; Mc 7:9 
 

IV - Porque Voltou A Praticar As Mesmos Pecados: 

 A) Jesus aviso; vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior: Jo 5:14 
 B) Nem deis lugar para o diabo: Ef 4:27 
 C) Apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso 
               culto racional. Pecado abre a porta para demônios atacar legalmente: Rm 12:1b 

 
 



JESUS CURA E LIBERTA 

“A MULHER COM A HEMORRAGIA” 
LIÇÃO DEZOITO 

 

  I - A Cura Da Mulher Hemorrágica:  Mc 5:25-34 
 A)  Hemorragia; Derramamento de sangue para fora dos vasos sanguinários 
  1 - Sofria já doze anos desse enfermidade; estava sem esperança: vs 25 
  2 - Sofreu às mãos de vários médicos; humanamente, sua cura era impossível: vs 26 
  3 - Gastou tudo quanto tinha; estava no fim das suas próprias esforços: 26 
  4 - Nada aproveitou, mas foi a pior; o resultado de buscar homem: vs 26 
 B) Como ela foi curada / 4 pontos; 
  1 - Ouviu falar a respeito de Jesus; fé vem pelo ouvir e ouvir pela Palavra: vs 27 

a) Esta mulher tinha fé, porque ouviu falar de Jesus: Rm 10:17 
b) Ele é o ungido do Senhor / A fama de Jesus era que Ele cura: Lc 4:18; Mt 4:24 

  2 - Veio até Ele, ou seja, tinha ações correspondentes, isto é, fé operante: vs 27 

   a) Fé, sem obras / ações correspondentes, é inoperante / não funciona: Tg 2:20 
   b) Perseverança deve ter ação completo para em nada ser deficiente: Tg 1:3,4 
  3 - Tocou-lhe o manto; o manto do Levita era a sua justiça e reside a unção /  
                         o dunimus poder da ressurreição: vs 27 
   a) O poder transfere por meio de toque e habita em tecido ou pano: At 19:12 

   b) Muitos apertavam mas somente um tocou em Jesus:  

  4 - Sua confissão; liberou a sua fé com sementes chamados palavras: vs 28 

   a) O homem é sempre limitado ao seu próprio confissão: Pv 6:2 
   b) Uma das regras na lei de fé é; faça-se-vos conforme a vossa fé: Mt 9:29 
 

 II - O Parecer De Jesus: 
 A) Ele percebeu que saiu dele poder / é tangível ou papável; a unção quebra o jugo: vs 30 
 B) Jesus se admira de quem puxa esse poder; crendo, alegra o Pai e o Filho: vs 31 
 C) Filha a tua fé te salvou; 19 das 27 casos de cura individual foi mencionada: vs 34 
  1 - O poder está sempre disponível em todo tempo em todo lugar:  
  2 - Fé acessa o poder, se não tiver a chave ligado, o poder não  vai fluir:  
 D) Jesus declarou totalmente livre; a maior benção em cura é aprender Seus caminhos: vs 34 
 

III - Atitudes Da Mulher Hemorrágica: 
 A) Ela creu no que ouviu a respeito de Jesus / o relatório das escrituras: vs 25: 1 Jo 5:10 
  1 - Fé é uma determinação de boa vontade baseado na Palavra de Deus: Hb 4:2 
  2 - Crer é o maior solitário decisão do homem que mais glorifica o Deus: Jo 11:40 
 B) Lançou sua esperança totalmente em Jesus: vs 28 
  1 - Humildade é necessário para crer, porque precisa negar-si mesmo: Lc 9:23 
  2 - Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes: Tg 4:6 
 C) Confessou com a boca aquilo que queria receber: vs 28 
  1 - Chamar a existência das cousas que não existe / obediência e humildade: Rm 4:17 
  2 - Quando ouvir em abundância o coração vai transbordar no falar: Mt 12:34 

G) Agiu a altura da sua confissão / andou no meio do multidão: vs 27 

 
 



JESUS CURA E LIBERTA 

 “A MULHER COM A HEMORRAGIA” 
LIÇÃO DEZOITO (continuação)  

 

IV - Você Pode Fazer O Mesmo Hoje: 
 A) Creia na Palavra, ela é poderosa para salvação; espírito, alma e corpo: Rm 1:16 
  1 - A Palavra opera, em poder, naquilo para que foi designada: Is 55:11 
  2 - O poder da Palavra é próprio Cristo; O Espírito e vida dentro: Jr 1:12; Jo 6:63 
 B) Chegue a Deus com fé; Ele é glardoador dos que o buscam: Hb 11:6 
  1 - Muitas pessoas tem problemas em crer que Deus é bom e que Ele recompensa a fé  

                         com a própria promessa da Palavra concretizando porque creu: 

  2 - Bem aventurados a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe 
                        foram ditas da parte do Senhor: Lc 1:45 
 C) Confesse o que você quer e o que a Palavra promete: Mc 11:24 
  1 - Não o simples repetição das palavras, mas falando do seu espírito em fé: Rm 10:10 
  2 - O coração do sábio é mestre de sua boca e aumenta a persuasão nos seus lábios: 
                         isto é falando do seu espírito recriado em Cristo Jesus: Pv 16:23  
 D) Pratique sua confissão; somente palavras não é fé: Tg 2:14 –18 

  1 - Para andar pela fé uma das coisas mas importantes é descobrir qual é a ação  

                         correspondente a sua fé / dar, perdoar, ide, viajar, andar etc 
  2 - Sua ação, em relação a sua fé, vai justificar ou condenar você perante o Senhor; E  

se cumpriu a Escritura, a qual diz: Ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi 
imputado para justiça: Tg 2:23 

 E) Fé não tem nada ver com coisa qualquer, a não seja a Palavra de Deus: Mc 11:24 

 

Resumo: 
 A) Ela, como Abraão, desconsiderou todas as sua circunstâncias; E, sem enfraquecer na fé,  

embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de cem anos, e a idade 
avançada de Sara: Rm 4:19 

 B) Ouviu, creu, confessou e recebeu sua cura. Se negligenciar qualquer destes três  

              princípios da fé, então será achado deficiente na fé e sua fé não vai produzir corretamente: 
 C) Jesus mandou Ela ir em paz e doença no corpo não permite que qualquer pessoa tenha a  
              perfeita paz, porque doença traz tormento e desconforto: 3 Jo 2 
 D) Você, hoje mesmo, pode ficar curado; Ora, a esperança não se confunde: Rm 5:5 

F) Fé é agora, recebe agora, com as mão de fé estendidos para conhecer aquilo que Jesus 
pagou tamanho preço para conseguir por você / sabendo que não foi mediante coisas 
corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que 
vossos pais vos legaram, mas pelo preciso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem 
mácula, o sangue de Cristo: Hb 11:1a; 1 Pd 1:18,19 

 

 

 

 

 

 



JESUS CURA E LIBERTA  

“A UNÇÃO DE CURA” 
LIÇÃO VINTE 

 

I - O Poder Do Espírito Para Quebrar O Jugo: 

 A) Acontecerá, naquele dia, que o peso será tirado do teu ombro, e o sua jugo, do teu  
             pescoço, jugo que será despedaçado por causa da gordura / unção: Is 10:27 
  1 - Doença e enfermidade são jugos que o adversário coloca no homem: Lc 13:16 

  2 - O inimigo nunca fez cadeado que o poder de Deus não pode abrir: 1 Jo 4:4 

 B) O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres;  
enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, 

para pôr em liberdade os oprimidos / doença é um jugo satânica: Lc 4:18 

 1 - Para evangelizar 
 2 - Para proclamar libertação 
 3 - Para pôr em liberdade os oprimidos 

 4 - Em fim, para pregar e curar 

C) O propósito da unção é para libertar o homem das obras do diabo / Jesus veio com o  
              propósito de livrar humanidade das obras do diabo: 1 Jo 3:8 
 D) Jesus foi ungido para ministrar. O próprio testemunho dele era que Ele mesmo não curava  
              mas o Pai fez as obras através dele. Jesus ministrou pelo poder do Espírito: Jo 14:10 
  1 - Jesus esvasiou-si da glória celestial / Ele si humilhou: Rm 8:3; 2 Cor 8:9; Fl 2:7,8 
  2 - Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder: At 10:38 
  3 - Aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus: 2 Cor 1:21 
  4 - Jesus ministrou como homem ungido por Deus para realizar as obras: At 2:22 
  5 - Em pessoa Jesus era o Filho de Deus, em poder Ele ministrava como homem: 

 E) A unção, ou seja o poder do Espírito é, em fato, o poder da ressurreição: Ef 1:19-21 

  1 - No poder da ressurreição / dunimus / o adversário foi vencido: Cl 2:14,15 
  2 - Este poder manifesta a glória de Deus: Rm 6:4 
 

II -  As Características Da Unção: 
 A) Papável; pode ser percebido pelo toque:  

1 - A mulher percebeu quando recebeu o poder no seu corpo: Mc 5:29 
a) Jesus sabia quando o poder saiu dele: Mc 5:30 
b) Eletricidade celestial / eletricidade natural é invisível mas real, também, 
    o celestial é invisível ao olho natural, porém, pode ser percebido 

B) Transmissível, ou seja, pode transferir para outras pessoas: Mt 14:36 
1 - Imposição das mãos é uma das formas para transmitir o poder: Mc 16:17 
2 - Pelos lençóis ou aventais é outras forma: At 19:12 

C) Flui, como água flui, também, o poder do Espírito / Quem crer em mim, como diz a  
Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto Ele disse com respeito ao Espírito 
que haviam de receber os que nele cressem; pois o Espírito até aquele momento não fora 
dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado: Jo 7:38,39 

D) Pode ser medida / cheio, o poder, dobro, a plenitude e sem medida: 2 Rs 2:1-8 

E) Acessado pela fé / o poder está em todo lugar, porém, somente pode ser beneficiado  
    quando exercer a fé, ou seja, precisa o conhecimento na Palavra: Mc 5:34 

 



JESUS CURA E LIBERTA  

“A UNÇÃO DE CURA” 
LIÇÃO VINTE (continuação) 

 

III - A Unção Operando No Ministério De Jesus: 
 A) Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou 
              por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo: At 10:38 
 B) Dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres e por  
              distribuições / unções do Espírito Santo, segundo a Sua vontade: Hb 2:4 

 C) O poder que saía de Jesus é a palavra, dunimus: Mc 5:30; Lc 5:17; 6:19; 9:43 

  1 - Esse poder / dunimus foi dado para a Igreja: At 1:8 

  2 - Com grande poder / dunimus os apóstolos davam testemunho da ressurreição do  
                         Senhor Jesus: At 4:33 
  3 - Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos  

enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades 
fugiam das suas vítimas, e os espíritos malignos se retiravam: At 19:12,13 

 

IV - Fé Acessa A Unção De Cura / Não Acontece Automaticamente: 

 A) A onde Jesus for, Ele anunciou O Espírito do Senhor está sobra mim para: Lc 4:18 
1 - Não somente em Nazaré, mas em todo lugar Jesus anunciou estas boas novas 
2 - Assim pessoas aprendeu da fama dele e que foi ungido: Mt 4:24; Mc 5:27 

 B) Estudando os Evangelhos você vai notar que Jesus não foi diretamente atrás das 

             pessoas, mas eles procuraram Jesus. Quem não creu não foi curados: At 3:5 

 C) A mulher da hemorragia tendo ouvido da fama de Jesus, vindo por trás dele: Mc 5:27 
  1 - Fé vem pelo ouvir / o que ela ouviu? Que Jesus foi ungido com o Espírito Santo e  
                         poder liberando cativos: Rm 10:17; Lc 4:18,19 
  2 - A fé dela levou a para procurar Jesus e receber do poder de cura: Tg 2:20 
  3 - Reconhecendo imediatamente que dele saíra poder / dunimus: Mc 5:30 
 D) Em Genesaré os homens tomaram conhecimento dele e mandaram avisar a toda a 
              circunvizinhança e trouxeram-lhe todos os enfermos e lhe tocar na orla da sua veste 
          e todos os que tocaram ficaram sãos: Mt 14:34-36; Mc 6:56 
  1 - Tomaram conhecimento da mulher com a hemorragia e a cura, que, Deus não pode 
                         mentir, não pratica acepção das pessoas, e que crendo recebe: Hb 6:18; At 10:34 
  2 - Jesus foi em toda lugar pregando e ensinando as boas novas; é para todos, é 

                         gratuito, e é para hoje: Mt 4:35 

 E) Que vieram para o ouvirem e serem curados de suas enfermidades; também os  
atormentados por espíritos imundos eram curados. E todos da multidão procuravam 
toca-lo, porque dele saía poder e curava todos: Lc 6:18,19 
 1 - O ouvir é sempre primeiro / O Espírito trabalha para revelar a Palavra ouvido  
 2 - Depois terá fé para receber seus direitos em Cristo Jesus 
 3 - Saía poder / dunimus e curava todos: 6:19 

 F) Bartimeu, ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, Filho de Davi,  

             tem compaixão de mim! / Também, ouviu a fama de Jesus e foi atrás: Mc 10:47 

G) Aqueles que creram a mensagem das boas novas foram curados. Aqueles que não  
creram que Jesus foi ungido com o Espírito e poder não foram curados: Mc 6:1-6 



JESUS CURA E LIBERTA  

“CURA PELA PALAVRA” 
LIÇÃO VINTE E UM 

 

I - Cura Pela Palavra, Isto É, Pela Fé: 
A) Jesus sempre liberou o poder do Espírito, a unção, mediante palavras ou imposição das  

              mãos ou as dois / palavras são poderosas para transmitir a unção: Mc 1:41; 5:41 

C) A Palavra de Deus opera os mesmos resultados do que a unção / Jesus, a Palavra 

encarnada, veio para destruir as obras do diabo: 1 Jo 3:8 
D) Cura pela a Palavra é o exercício da sua fé baseado nas promessas de Deus qualquer 

lugar na Palavra de Deus, seja a Velha Aliança ou a Nova Aliança - Exemplos  
1 -  O filho do homem nobre; Vai, disse-lhe Jesus; teu filho vive, O homem creu na  
      Palavra de Jesus e partiu: Jo 4:50 
2 - A mulher Cananéia; Então, lhe disse Jesus: O mulher, grande é a tua fé! Faça-se  
    contigo como queres. E, desde aquele momento, sua filha ficou sã: Mt 15:28 
3 - Os dez leprosos; Ao vê-los, disse-lhes Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes.  
    Aconteceu que, indo eles, foram purificados: Lc 17:14 
4 - Bartimeu; Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego:  

Mestre, que eu torne a ver. Então, Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. 
     E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora: Mc 10: 51,52 
5 - O servo do centurião; Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que  

entres em minha casa. . . porém manda com uma palavra, e o meu rapaz será 
curado . . . Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele e . . . disse: Afirmo-vos 
que nem mesmo em Israel achei fé como esta: Lc 7:6-9 

E) Estabelece sua fé na Palavra não na unção / As vezes a unção está lá, outras vezes não, 

porém, a Palavra sempre funciona / a Palavra é sempre ungida: Mt 24:35; Lc 4:18 

F) A unção é para abençoar humanidade, a Palavra é para você mesmo: Rm 14:22a 

G) Balança é para poder ministrar com simples fé na Palavra e com a unção: Pv 16:11 
H) Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena: Pv 24:10 

 

II - Curas E Sinais Na Cidade De Cafarnaum: 
A) Em Cafarnaum, eles receberam as milagres mas não produziu nova vida: Mt 11:23  

1 - O servo do centurião: Mt 8:5-13 
 2 - A sogra de Pedro: Mt 8:14-15 
 3 - O paralítico trazido numa maca: Mt 9:1-8 
 4 - A ressurreição da filha de Jairo: Mt 9:18-26 
 5 - Dois cegos no caminho para Jericó: Mt 9:27-30 
 6 - A libertação do endemoninhado e mudo: Mt 9:32-34 
 7 - A moeda na boca do peixe: Mt 17:24-27 
 8 - A cura do paralítico levado por quatro: Mc 1:1-12 
 9 - O endemoninhado na sinagoga: Mc 1:21-27 
    10 - O filho do homem nobre: Jo 4:46-54 

B) Sinais são provas para o incrédulo, enquanto curas provam a sua misericórdia aos quem  
crê e recebe pela fé / Mas àquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido; e àquele 
a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão: Lc 12:48b 

 



JESUS CURA E LIBERTA  

“CURA PELA PALAVRA” 
LIÇÃO VINTE E UM (continuação) 

 

II - Crendo A Palavra Liga A Chave Da Fé: 

 A) Nada honra Deus mais do que crer-Lo por meio da Sua Palavra / a aliança: Jo 6:47 
B) Fé crê o incrível, veja o invisível, faça o impossível e recebe aquilo que Deus prometeu 
C) Fé está na esfera de Deus, no espírito; Deus desafia o homem ser transformado pelo Seu  

próprio viver porque é necessário negar a carne, aquilo que é inimizade contra Deus, 
devido a queda do homem no jardim: Rm 8:7,8 

 D) Deus é onipresente e onipotente em todos os lugares, sendo que o acesso a esse poder  
               venha mediante acesso ao próprio Deus, que é pela fé, ou seja, crendo pela a Palavra: 
 E) Como a rede elétrica na sua cidade é estabelecida, porém, precisa conectar corretamente. 

     Até então, nada acontece para funcionar seus eletro domésticos. Não é verdade? 
F) Sem ligar a chave da fé, não há contato com o poder do Espírito, a unção: Jo 7:38 
G) É necessário crer aquilo que ouve da Palavra para a lei da fé funcionar. Então será  
    contigo segundo a vossa fé / os da fé são abençoado com Abraão: Mt 9:29; Gl 3:9 

 

III - Recebendo Cura Mediante Revelação Da Palavra / A Palavra Ungida: 

 A) Quem inspira e revela a Palavra é o mesmo, o Espírito de Deus: 2 Tm 3:16; Ef 1:17 
 B) A vida está dentro a Palavra / a vida é achado pelo quem busca: Pv 4:22; Jo 6:63 
 C) Meditação das verdades da Palavra libera a revelação / vida da semente: Cl 3:1 
 D) Quando receber a Palavra, esteja consciente que está recebendo o Senhor / Enviou-lhes 
              a Sua Palavra, e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal: Sl 107:20 
 E) Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça 
              que está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo: 1 Pd 1:13 
  1 - Cingindo vosso entendimento é recebendo a mente de Cristo permitindo que o  
        Espírito iluminar o espírito da sua mente: 1 Cor 2:16; Ef 4:24 

  2 - Graça sempre acompanha a revelação da Palavra / Jesus Cristo 

  3 - O poder do Espírito para operar eficazmente em vós: 2 Cor 12:9 
 F) Agora a Palavra é tudo para aos que crêem que Jesus é a mesma agora do que era antes  
             de ser glorificado e sentar a direita de Deus Pai: Jo 1:1-4,14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



      JESUS CURA E LIBERTA  

“DONS DE CURAS” 
LIÇÃO VINTE E DOIS 

 

I - O Senhor Facilita A Cura Para Os Novos Na Fé: 
 A) A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso / Se um  
              dos dons é sobre natural, então, eles são todos sobre naturais: 1 Cor 12:7 
 B) A outro, no mesmo Espírito, dons de curar: 1 Cor 12:9 
  1 - Não ciência, medicina, ou médicos mas o sobre natural poder do Espírito 
  2 - Não singular, o don de curar, mas plural, dons de curar 
 C) Os dons tem a tendência operar com mais freqüência em certas áreas ou manifestações 

  1 - Jesus operava em todos os dons de curar 

  2 - Além de Jesus, nenhum outro homem tinha todos os dons em operação 

 D) Os dons sãos para a glória de Deus, não a exaltação de homem nenhum: 

  1 - Dons do Espírito traz um explosão da presencia de Deus no local: At 3:5 
  2 - Todos os dons, e dons de curas exaltam Jesus e prova sua ressurreição: At 14:10 
 E) Dons de curas provam que Jesus tem autoridade para também perdoar pecados: Mc 2:9 
  1 - Dons de curas são utensílios para o verdadeiro evangelista / Filipe: At 8:5-7 

  2 - Sinais, prodígios, maravilhas e curas provam o Senhorio de Jesus: At 2:20 

 F) A cura do paralítico no tanque de Betesda que, depois de trinta e oito anos recebeu sua  
              cura / Ele não tinha fé nas promessas mas tinha fé que a água movesse por ele: Jo 5:1-8 
  1 - Durante um longo prazo não recebeu, mesmo assim, era a vontade de Deus curar 
  2 - Os discípulos não puderam curar o filho lunático, mas Jesus provou que, mesmo 
                         assim, era Sua vontade curar / por causa da pequenez da vossa fé: Mt 17:14-20 
 

II - Dons De Curas Operam Curas Instantâneas: 
 A) Qualquer dom do Espírito exige fé simples para operar. O dom da fé exige, não isenta, de  

andar na fé da Palavra. O dom de profecia exige que aprender falar a Palavra pela 
inspiração, o dom de dar exige que praticar o dar sacrificalmente primeiro. 

Semelhantemente, o dons de curas operam depois que praticar a cura pela fé na 

Palavra: Rm 1:16,17; 10:17; 12:6-8; Mc 16:17,18 
 B) Dons de curas podem ou não operar em conjunto com a manifestação da unção papável,  

ou seja, as vezes a presencia do Espírito está manifesta e outras vezes não. Porém, as 
resultadas são as mesmas. O que queremos é a cura do Senhor: Hb 2:4 

 C) Quando um dom de cura está operando, normalmente a cura é instantâneo: At 8:7 

 D) Milagres são o resultado de dons de curas manifestar em conjunto com o dom de  
              milagres. A cura de cegos, surdos ou coxos exigem que nervos, músculos e ossos 

    sejam restaurados, isto não é um simples cura, mas, muitas vezes, um milagre criativo. 
 E) John G. Lake, apóstolo em África Sul no início do século vinte disse; cura instantâneo 

pode ser considerado um maldição; isto porque o crente nunca aprende exercer sua 
própria fé e somente crer que recebeu quando pode perceber a manifestação da mesma: 

 F) O mais que exercer o dom, o mais que vai aprender fluir com o Espírito Santo: Rm 8:14 

 G) Nunca orar ou impor as mãos baseado num dom, mas sim fé na Palavra: 2 Cor 1:20 

 



JESUS CURA E LIBERTA 

“A PAIXÃO DE JESUS” 
LIÇÃO VINTE E TRÊS 

 

I - Ele Levou As Nossas Dores Sobre Si: 
A) Jesus é o Cordeiro que substituiu por nós, ou seja, Ele tomou o nosso                                    (    
lugar em tudo: Rm 6:4,6; Cl 3:1; Ef 2:5 
B) Isaías relata sobre o sofrimento de Cristo; Certamente Ele tomou sobre si as nossas 
     enfermidades e as nossas dores levou sobre si; e nós o reputávamos por aflito, 
     ferido de Deus e oprimido . . . o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele e pelas  
     Suas pisaduras fomos sarados: Is 53:4,5                                                                    

  C) Jesus levou sobre si para você e eu não precisamos levar. Quando melhor entendemos o  
          que Jesus passou, fica mais gravada a Sua substituição. Assim, lendo a seguinte relato,  
          por lauda médico, dos fatos, do sofrimento de Cristo, fica mais fácil entender Seu  
          sofrimento físico. Sendo que a redenção cerca Seu sofrimento na alma. Is 53:10,11,12 

Relato de um médico francês Dr. Barbet, professor-cirurgião, sobre a agonia de 
JESUS CRISTO, reconstituindo as dores sofridas por ELE, em nosso lugar.“Sou um 
cirurgião, e dou aulas há algum tempo. Por treze anos vivi em companhia de 
cadáveres e durante a minha carreira estudei anatomia a fundo. Posso portanto 
escrever sem presunção a respeito da morte, como a de JESUS” 

 

JESUS entrou em agonia no Getsêmani e seu suor tornou-se como gotas de sangue a 

escorrer pela terra. O único evangelista que relata o fato é um médico, Lucas. E o faz com a 

precisão de um clínico. O suar sangue, ou “hematidrose”, é um fenômeno raríssimo. É 

produzido em condições excepcionais: para provocá-lo é necessário uma fraqueza física, 
acompanhada de um abatimento moral violento causado por uma profunda emoção, por um 
grande medo. O terror, o susto, a angústia terrível de sentir-se carregando todos os pecados 
dos homens devem ter esmagado JESUS. Tal tensão extrema produz o rompimento das 
finíssimas veias capilares que estão sob as glândulas sudoríparas, o sangue se mistura ao 
suor e se concentra sobre a pele, e então escorre por todo o corpo até a terra. 
 

Conhecemos a farsa do processo preparado pelo Sinédrio hebraico, o envio de JESUS a  
Pilatos e desempate  entre o procurador romano e Herodes.  
 

Pilatos cede, e então ordena a flagelação de JESUS. Os soldados que despojam JESUS o 
prendem pelo pulso a uma coluna do pátio. A flagelação se efetua com tiras de couro múltiplas 
sobre as quais são fixados bolinhas de chumbo e de pequenos ossos. Os carrascos devem ter 
sido dois, um de cada lado, e de diferente estatura. Golpeiam com chibatadas a pele, já 
alterada por milhões de microscópicas hemorragias do suor de sangue. A pele se dilacera e 
se rompe; o sangue espirra. A cada golpe JESUS reage em um sobressalto de dor. As forças 
se esvaem; um suor frio lhe impregna a fronte, a cabeça gira e vem uma vertigem de náusea, 
calafrios lhe correm ao longo das costas. Se não estivesse preso no alto, pelos pulsos, cairia 
em uma poça de sangue. 
 
 

 



      JESUS CURA E LIBERTA  

“A PAIXÃO DE JESUS” 
LIÇÃO VINTE E TRÊS (continuação) 

 
 
 

 

Depois o escárnio da coroação. Com longos espinhos, mais duros que os da acácia, os 
algozes entrelaçam uma espécie de capacete e o aplicam sobre a cabeça. Os espinhos 
penetram no couro cabeludo fazendo-o sangrar (os cirurgiões sabem o quanto sangra o couro 
cabeludo). 
 
 

 

 

Pilatos, depois de ter mostrado aquele homem dilacerado à multidão feroz, o entrega para ser 
crucificado. Colocam sobre os ombros de JESUS o grande braço horizontal da cruz; pesa uns 
cinqüenta quilos. A estaca vertical já está plantada sobre o Calvário. JESUS caminha com os 
pés descalços pelas ruas de terreno irregular, cheias de pedregulhos. Os soldados o puxam 
com as cordas. O percurso, é de cerca de 600 metros. JESUS, fatigado, arrasta um pé após 
o outro, freqüentemente cai sobre os joelhos. E os ombros de JESUS estão cobertos de 
chagas. Quando ELE cai por terra, a viga lhe escapa, escorrega, e lhe esfola o dorso. Sobre o 
calvário tem início a crucificação. Os carrascos despojam o condenado, mas a sua túnica está 
colada nas chagas e tirá-la produz dor atroz. Quem já tirou uma atadura de gaze de uma 
grande ferida percebe do que se trata. Cada fio de tecido adere à carne viva; ao levarem a 
túnica, se laceram as terminações nervosas postas em descoberto pelas chagas. 
 
 

 

 

Os carrascos dão um puxão violento. Há um risco de toda aquela dor provocar uma síncope, 
mas ainda não é o fim. 
 
 

 

O sangue começa a escorrer. JESUS é deitado de costas, as suas chagas se incrustam de 
pedregulhos. Depositam-no sobre o braço horizontal da cruz. Os algozes tomam as medidas. 
Com uma broca é feito um furo na madeira para facilitar a penetração dos pregos. Os 
carrascos pegam um prego (um longo prego pontudo e quadrado), apóiam-no sobre o pulso 
de JESUS, com um golpe certeiro de martelo o plantam e o rebatem sobre a madeira. JESUS 
deve ter contraído o rosto assustadoramente. O nervo mediano dói lesado. Pode-se imaginar 
aquilo que JESUS  deve ter provado: uma dor lancinante, agudíssima, que se difundiu pelos 
dedos, e espalhou-se pelos ombros, atingindo o cérebro. A dor mais insuportável que o 
homem pode provar, ou seja, aquela produzida pela lesão dos grandes troncos nervosos: 
provoca uma síncope e faz perder a consciência. Em JESUS não. O nervo é destruído só em 
parte: a lesão do tronco nervoso permanece em contato com o prego, quando o corpo é 
suspenso na cruz, o nervo esticará fortemente como uma corda de fortemente como uma 
corda de violino esticada sobre a cravelha. A cada solavanco, a cada movimento, vibrará 
despertando dores dilacerantes. Um suplício que durará três horas.  
 
O carrasco e seu ajudante empunham a extremidade da trava; elevam JESUS, colocando-o 
primeiro cintado e depois de pé; conseqüentemente fazendo-o tombar para trás, o encostam 
na estaca vertical. Os ombros da vítima esfregam dolorosamente sobre a madeira áspera. As 
pontas cortantes da grande coroa de espinhos penetram o crânio. A cabeça de JESUS inclina-
se para a frente, uma vez que o diâmetro da coroa o impede de apoiar-se na madeira. 
 

 



      JESUS CURA E LIBERTA  

“A PAIXÃO DE JESUS” 
LIÇÃO VINTE E TRÊS (continuação) 

 
 
Cada vez que o mártir levanta a cabeça, recomeçam pontadas agudas de dor.  Pregam-lhe os 
pés. Ao meio-dia JESUS tem sede. Não bebeu desde a tarde anterior. Seu corpo é uma 
máscara de sangue. A boca está semi-aberta e o lábio inferior começa a pender. A garganta, 
seca, lhe queima, mas ELE não pode engolir. Tem sede.  Um soldado lhe estende sobre a 
ponta de uma vara, uma esponja embebida em bebida ácida, em uso entre os militares. Tudo 
aquilo é uma tortura atroz. Os músculos dos braços se enriquecem em uma contração que vai 
se acentuando: os deltóides, os bíceps esticados e levantados, os dedos, se curvam. É como 
acontece a alguém ferido de  tétano. A isto que que os médicos  chamam tetania, quando os 
sintomas se generalizam: os músculos do abdômen se enrijecem em ondas imóveis, em 
seguida aqueles entre as costelas, os do pescoço, e os músculos respiratórios. A respiração 
se faz, pouco a a pouco mais curta. O ar entra com um sibilo, mas não consegue sair mais. 
JESUS respira com o ápice dos pulmões. Tem sede de ar: como um asmático em plena crise. 
Seu rosto, pálido, pouco a pouco se torna vermelho, depois se transforma num violeta 
purpúreo e enfim em cianótico. 
 

JESUS é envolvido pela asfixia. Os pulmões cheios de ar não podem esvaziar-se. A fronte 
está impregnada de suor, os olhos saem fora de órbita. Mas o que acontece? Lentamente 
com um esforço sobre-humano, JESUS toma um ponto de apoio sobre o prego dos pés. 
Esforça-se e, a pequenos golpes, se eleva aliviando a tração dos braços. Os músculos do 
tórax se distendem.A respiração torna-se mais ampla e profunda, os pulmões se esvaziam e o 
rosto recupera a palidez inicial. Por que este esforço? Porque JESUS quer falar: “Pai, 
perdoa-lhes porque não sabem o que fazem”.9,5 
 
Logo em seguida o corpo afrouxa-se de novo, e a asfixia recomeça. Foram transmitidas sete 
frases pronunciadas por ELE na cruz: cada vez que falou, elevou-se, tendo como apoio o 
prego dos pés. Inimaginável! 
 

Atraídas pelo sangue que ainda escorre e pelo coagulado, enxames de moscas zunem ao 
redor do seu corpo, mas ELE não pode enxotá-las. 

 

Pouco depois o céu escurece, o sol se esconde: de repente a temperatura diminui. Logo serão 
três da tarde, depois de uma tortura que dura três horas. Todas as suas dores, a sede, as 
cãibras, as asfixia, o latejar dos nervos medianos, lhe arrancam um lamento: “Meu Deus, 
Meu Deus, por que me abandonastes?” JESUS grita: “Tudo está consumado!”. Em 
seguida num grande brado diz: “Pai, nas Tuas mãos entrego o Meu espírito”. E morre. 
 

E morre, no meu lugar e no seu. Não façamos dessa morte, que trouxe nova vida a todos nós, 
uma morte sem nexo. Está em você, dentro de você o Espírito de JESUS. Ame-o e 
glorifique-o todos os dias da sua vida. “Digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o 
poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor” (Ap. 5.12) 

 
 



JESUS CURA E LIBERTA 

“SETE FORMAS DE RECEBER” 
LIÇÃO VINTE E QUATRO 

 

  I - Óleo É Um Símbolo Da Unção Do Espírito Santo: 
 A) Ungir com óleo: 
  1 - Ordenação divina: Tg 5:14-15 
  2 - Ungindo com óleo: Mc 6:13 
 

 II - Mediante A Oração De Concordância: 
 A) Dois faz dez mil fugirem: Dt 32;30 
 B) O que dois concordarem acerca de qualquer coisa: Mt 18:19-20 

I) Andarão dois juntos se não estiverem de acordo: Am 3:3 
 

III - Através Da Imposição De Mãos: 
 A) Jesus praticou e ordenou que fizéssemos assim:  Mc 6:2,5; 16:17-18 
 B) É uma das doutrinas de Cristo; Paulo impôs as mãos: At 28:8: Hb 6:2 
 C) Transmiti unção e poder: Dt 34:9 
 

 IV - Através De Manifestações Sobre Naturais Do Espírito Santo: 
 A) Dons de cura: 1 Cor 12:8-11 
 B) Operadores de milagres: 1 Cor 12:28 
 C) Os dons em operações: Jo 5:1-9; At 3:1-8 
 

  V - Mediante Pessoas Com Unções Especificas:   
 A) Jesus o primeiro: Mc 5:24-34; 14:36 
 B) Paulo foi ungido para operar milagres especias: At 19:11-12 
 C) Pedro e os de mais apóstolos, no início da Igreja: At 5:12, 15 
 

 VI - Exercendo Autoridade No Nome E A Palavra: 
 A) Se disserdes; diga algo com a autoridade de fé: Pv 16:23; Mc 11:23 
 B) Basta uma palavra: Mt 8:5-13 
 C) Levanta-te: Mc 2:11 
 D) Sai desse homem:  Mc 5:8 

 

VII - Quando Orar Creia Que Recebe: : Mc 11:24 
 A) Peça em oração, creia e receba em nome de Jesus:  Jo 16:23-24 
 B) A oração da fé salvará o enfermo: Tg 5:14-15 
 

Resumo: 
 A) Ha vários métodos para você receber sua cura 
 B) Jesus nos ordenou /autorizou a impor as mãos 
 C) Existem ministérios com unções especificas 
 D) Você pode ser sarado confessando a palavra 
 E) Não espere para os dons operar, crê e receba apenas lendo a Palavra 



JESUS CURA E LIBERTA  

“OS ELEMENTOS PARA A SUA CURA” 
LIÇÃO VINTE E CINCO 

 

 I - A Palavra É A Integridade De Deus: 
 A) Não volta vazia: Is 55:11 
 B) Vela sobre a palavra para cumprir: Jr 1:12 
 C) A palavra permanece para sempre: 1 Pd 1:25 
 D) Ela é viva e eficaz: Hb 4:12 
  1 - Viva /  Tem vida intensa, forte , de uso corrente, fervoroso. 
  2 - Eficaz /  Produz o efeito desejado 

 

II - As Promessas De Cura: 
 A) Eu sou o Senhor que te sara:  Ex 15:26 
 B) Pelas sua pisaduras fomos sarados: Is 53:4-5 
 C) Todas as promessas são sim e amém: 2 Cor 1:20 
 D) Não existe impossíveis com Deus: Lc 1:37 

 

III - Um Ingrediente Fundamental: 
 A) Sem ela é impossível agradar a Deus: Hb 11:6 
 B) Somos ordenados a pedir com fé: Tg 1:6-7 
 C) Vem somente pela Palavra: Rm 10:17 
 D) Seu novo estilo de vida: 2 Cor 5:7 

 

IV - O Nome Poderoso: 
 A) Acima de todos os nomes: Ef 1:21 
 B) Toda língua tem que confessar: Fl 2:9-11 
 C) O nome fortaleceu aquele homem: At 3:16 
 D) Nesse nome está este são diante de vós: At 4:10 

 

V - Ações De Graças: 
 A) Quem oferece glorifica Deus: Sl 50:23 
 B) Único sacrifício Ordenado no novo testamento:  Hb 13:15 
 C) Persevere nas orações: Rm 12:12 
 D) Sempre pronto para agradecer ao Senhor: Cl 4:2 
 E) Para ensinar prega e curar: Mc 3:14-15; Lc 9:1,2,6 
 B) Para expulsar demônios: Lc 10:1,9,17; Mc16:17   
 C) A oração da fé salvará o enfermo: Tg 5:14-15 
 D) como ele foi enviado nos enviou: Jo 17:18; 20:21; Mt 28:18-19 
 
 
 
 

 



      JESUS CURA E LIBERTA  

“OS ELEMENTOS PARA A SUA CURA” 
LIÇÃO VINTE E CINCO (continuação) 

 

III - Apropriando-se Da Fé: 
 A) O Espírito de Deus opera milagres entre vós.  Gl 3:5 
  1 - Quando ouvimos e cremos na mensagem do evangelho 
  2 - Que Deus fará exatamente como prometeu 
  3 - Olhe para a promessa e fique firme na fé 
  4 - Não lance fora a sua confiança  
 B) Olharam para a promessa, remédio de Deus: Nm 21:5-9; Jo 3:14; 8:28; 12:32 
  1 - Todo que olhava para a serpente viverá 

2 - Deus requere que eles olhassem para a serpente de bronze, um tipo de Cristo na  
     cruz, hoje quem olha para ele é sarado 

 

IV- Como Receber Sua Cura: 
 A) O primeiro passo para receber sua cura é estudar a vida e o ministério de Jesus 
 B) O segundo passo é conhecer as promessas que Deus deu nas escrituras dizendo que ele  
               curará você, e estando convicto de que é com você que Ele está falando toda a palavra 
 C) O terceiro passo é reconhecer e compreender que Deus quer que você tenha saúde; e  
               que somente satanás quer que você sofra com doença. 

 

Resumo: 
 A) Doença vem do diabo 

J) Jesus te deu autoridade sobre todo poder do inimigo 
 C) A Palavra é fiel em toda prova 
 D) Procure na Palavra as promessas de cura 
 E) Libere sua fé 
 F) Use o nome de Jesus, Ele é poderoso 

G) Tudo isso são elementos que compõe sua cura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


