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O TEMA DAS FESTAS 
#4 – QUEM PRECISA DE CURA? 

 
Uma das características do ministério pessoal de Jesus Cristo são as curas. 
 

Marcos 3:9-11  
9 Então, recomendou a seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto 
um barquinho, por causa da multidão, a fim de não o comprimirem.  
10 Pois curava a muitos, de modo que todos os que padeciam de 
qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar.  
11 Também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante 
dele e exclamavam: Tu és o Filho de Deus! 
 

Todos que se achegavam a Jesus Cristo com fé eram curados. Assim também deve ser o Corpo 
de Cristo. Não temos poder em nós mesmos, mas oramos para que venha a cura de Deus. 
 

1 Tessalonicenses 5:23  
23 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. 
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1. CURA FÍSICA 
Os dons do Espírito Santo incluem as curas. 
Hoje vamos exercitar fé e orar pela cura de qualquer enfermidade. Portanto, orem firmados na 
Palavra:   

Tiago 5:13-15  
13 Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? 
Cante louvores. 14 Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros 
da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome 
do Senhor. 15 E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará; 
e, se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. 
 
1 Coríntios 12:8-11  
8 Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria; e a 
outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento; 9 a outro, 
no mesmo Espírito, a fé; e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar; 10 
a outro, operações de milagres; a outro, profecia; a outro, 
discernimento de espíritos; a um, variedade de línguas; e a outro, 
capacidade para interpretá-las. 11 Mas um só e o mesmo Espírito realiza 
todas estas coisas, distribuindo-as, como lhe apraz, a cada um, 
individualmente. 
 

CURA EMOCIONAL 
1 Pedro 2:11  
11 Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos 
absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, 
 
1 Pedro 1:22 22 Tendo purificado a vossa alma, pela vossa obediência à 
verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos, de 
coração, uns aos outros ardentemente, 
 
1 Pedro 1:6-9 6 Nisso exultais, embora, no presente, por breve tempo, 
se necessário, sejais contristados por várias provações, 7 para que, uma 
vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro 
perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra 
na revelação de Jesus Cristo; 8 a quem, não havendo visto, amais; no 
qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia 
de glória, 9 obtendo o fim da vossa fé: a salvação da vossa alma. 
 
Salmos 19:7 7 A lei do SENHOR é perfeita e restaura a alma; o 
testemunho do SENHOR é fiel e dá sabedoria aos símplices. 
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CURA ESPIRITUAL 
1 Coríntios 6:19-20 19 Acaso, 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? 20 Porque fostes comprados por preço. 
Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. 
 

Romanos 8:11 11 Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a 
Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus 
dentre os mortos vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do 
seu Espírito, que em vós habita. 
 
Colossenses 1:13 13 Ele nos libertou do império das trevas e nos 
transportou para o reino do Filho do seu amor, 
 
Atos 2:21 21 E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do 
Senhor será salvo. 
 
João 3:16 16 Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu 
Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a 
vida eterna. 
 

Nestes dias de Quarentena, a pandemia tem disseminado enfermidade física. Pessoas mais idosas 
ou que já tinham vulnerabilidades e baixa imunidade, estão vulneráveis à morte por doenças ou 
pelo vírus que entra com mais facilidade. 
Mas, vemos também que a angústia desses dias está multiplicando enfermidades da alma. 
 

Salmos 19:7 7 A lei do SENHOR é perfeita e restaura a alma; o 
testemunho do SENHOR é fiel e dá sabedoria aos símplices. 

 
Como Igreja de Jesus Cristo, discípulos do Senhor, nos reunimos hoje para profetizar cura! 
Operação de milagres e dons variados de cura, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. 
 
Façam um levantamento das pessoas, familiares e conhecidos que estão precisando de oração 
por cura e libertação. Orem por assuntos nas três dimensões: física, emocional e espiritual. 
 
Sejam ousados. 
Deixem o Espírito Santo fluir. 
 
Não peçam constrangidos.  
Ousem proclamar por fé, os decretos eternos de Deus. 
Ele veio para que tenhamos vida e vida em abundância!  
 
 

João 10:10  
10 O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir; eu vim para que 
tenham vida e a tenham em abundância. 


