
Cura Divina

Deus ainda cura!
Se você estiver doente, Ele o curará.

INTRODUÇÃO
Os homens sempre temeram a enfermidade e a morte. Milhões e ate bilhões de Reais são gastos
anualmente em medicina e médicos para corrigir enfermidades físicas do corpo humano. Muita dor
aflição são resultados conseqüentes da enfermidade. Algumas das mentes mais brilhantes no mundo
dedicam suas vidas a pesquisa e estudos para descobrir as curas das várias enfermidades que destroem
a carne.. Seu trabalho não tem sido em vão, uma quantidade mensurável de bem tem sido feita, vidas
salvas e dor aliviada. Mesmo assim, a enfermidade permanece conosco e parece que não há um fim
próximo.

CAUSAS DA ENFERMIDADE:
A enfermidade e doença no corpo humano resultaram da queda de Adão e Eva no pecado. Enquanto o
homem continuar no pecado, a enfermidade permanecerá no mundo. Deus disse ao povo de Israel, "...
Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres
ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade vira sobre
ti, das que enviei sobre os egípcios; pois eu sou o Senhor que te sara" (Êxodo 15:26). Entretanto, Ele
também os advertiu que se não obedecessem, "... fará voltar contra ti todas as moléstias do Egito, que
temeste; e se apegarão a ti. Também o Senhor fará vir sobre ti toda a enfermidade e toda praga, que
não está escrito no livro desta lei, até que sejas destruido." (Deuteronômio 28:60-61). Israel possuía
uma promessa de Deus. Se eles pecassem, a enfermidade seria o resultado. Se eles O obedecessem,
Ele não poria nenhuma das enfermidades dos Egípcios sobre eles.

JEOVÁ-RAPHA:
Deus guardou sua pomessa de ser Jeová-Rapha, "...O Senhor que te sara". Quando eles pecaram Ele
enviou aflição. Quando eles se arrependeram, Ele os curou. Tal foi o caso, quando o povo falou contra
Deus e Moisés. Por isso, o Senhor enviou serpentes abrasadoras no meio deles para que lhes
mordessem e envenenassem. "Veio o povo a Moisés e disse:
Havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti; ora ao Senhor que tire de nós as
serpentes. Então Moisés orou pelo povo" (Números 21:7). Deus ouviu e respondeu a oração de Moisés.
Ele orientou Moisés para colocar uma serpente abrasadora sobre uma haste e ordenou que qualquer um
que fosse mordido por uma serpente para olhar para a haste e eles viveriam. E assim foi.
Quando Miriã e Arão falaram contra a liderança de Moisés, Deus afligiu a Miriã com lepra (Números
12:10). Novamente, quando eles arrependeram-se do seu pecado e procuraram o perdão de Moisés, ele
orou e depois de sete dias de desgraça, Miriã foi curada. Deste modo, vemos que no Antigo Testamento
a enfermidade estava relacionada com a maldição do pecado. Também vemos, entretanto, que Deus foi
Jeová-Rapha, "O Senhor que te sara".
Davi falou de Deus não somente como um perdoador de pecado, mas o curador do corpo físico,
"Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nem um só de seus benefícios. Ele é quem
perdoa todas as tuas iniqüidades; quem sara todas as tuas enfermidades..." (Salmos 103:2-3). Deus,
sendo um Deus de misericórdia, desejou para seu povo possuir boa saúde. Jeremias expressou o desejo
de Deus assim, "Porque te restaurarei a saúde, e curarei as tuas chagas..." ( Jeremias 30:17). 

PROVISÃO PARA CURA:
Deus deseja ainda curar a seu povo. Deus não quer que o homem sofra aflição em seu corpo físico. Ele,
portanto, fez provisão para que sejamos curados. Como resultado da queda, o homem necessitava um
redentor do pecado e de sua maldição. E o Redentor tem vindo! Ele também fez provisão para que o
homem seja curado. Aquele de quem eu falo é certamente, Jesus Cristo, Deus manifestado em carne (1
Timó teo 3:16).
Jesus, nascido da virgem Maria, gerado pelo Espírito Santo permitiu que Ele mesmo fosse crucificado
em uma cruz cruel pela salvação do homem. Por fazer assim Ele não só fez possível que o homem se
arrependa de seus pecados, seja batizado em Nome de Jesus, e receba o Espírito Santo (Atos 2:38) e a
promessa de vida eterna (Romanos 6:23), mas também invoque o Seu nome por cura divina (Tiago
5:14-15). Isaias profetizou isto, "Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, e moído pelas
nossas iniquidades; o castigo que nos traz o paz estava sobre ele, e pelas sua pisaduras fomos sarados"
(lsa ias 53:5). Pedra confirmou que isto fosse assim, "... Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o
madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos aos pecados, vivamos para justiça; por suas chagas



fostes sarados" (I Pedro 2:24).
Tiago nos conta como recebê-la, "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 dafé salvará o
enfermo, e o Senhor o levantará; e, se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois,
os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua
eficácia, a súplica do justo. " (Tiago 5:14-16).

JESUS CUROU:
O ministério de Jesus na terra demonstrou Sua boa vontade, desejo e habilidade para curar. Jesus cu
· ou os enfermos, tanto físico quanto mentalmente. "E sua fama correu por toda a Síria, trouxeram-lhe,
então, todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos: endemoninhados, lunáticos e
paralíticos. E ele os curou" (Mateus 4:24). As vezes foi dito de Jesus: "...e a todos ele curou," (Mateus
12:15). O poder de Jesus para curar não teve limitações. Se o indivíduo foi oprimido ou possuido por
um ou por milhares de demônios, a palavra falada de Jesus demandava que os demônios se
mandassem (Marcos 5:9).
A mensagem de Jesus foi uma de cura e libertação, "O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me
ungiu para evangelizar aos pobres; enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da
Vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos ," (Lucas 4:18). Jesus fez tudo isto, até
ressuscitaras mortos (João
12:1).

OS DISCÍPULOS DE JESUS CURARAM:
A mensagem de cura e libertação de Jesus não terminou com Sua ascensão aos céus. Ele comissionou
Seus discípulos continuarem Seu trabalho. Ele lhes deu o poder de realizá-lo em Seu nome. Enquanto
Ele ainda habitou com eles, Seus discípulos estavam regozijando-se que podiam não somente curar,
fisicamente, através do Seu nome mas que espíritos malignos foram sujeitos ao Seu nome também
(Lucas 10:17). Jesus até designou que o poder de curar seja uma característica de Seu povo, "Estes
sinais hão de acompanhar aqueles que crêem: em meu nome expelirão demonios; falarão novas
línguas; pegarão em serpentes; e, se a/guina coisa mortífera beberem, não lhes fará mal; se impuserem
as mãos sobre enfermos, eles serão curados" (Marcos 16:17-18).
Tais foram os sinais que seguiram a igreja primitiva. Pedro e João, não tendo prata nem ouro,
entregaram o toque curador ao homem coxo à porta chamada Formosa, em o nome de Jesus (Atos 3:1-
9). Ananias orou por Paulo e ele recebeu sua vista e o Espírito Santo (Atos 9:17). Filipe pregou o
evangelho de Jesus Cristo em Sarnaria e espíritos imundos saíram dos possessos, os que eram coxos
foram curados (Atos 8:7). Pedro disse a Enéias, um homem com paralisia havia oito anos, "Jesus Cristo
te cura! Ele imediatamente se levantou" (Atos 9:34). Pedro, ouvindo que Dorcas havia morrido, foi até
onde ela jazia e depois de orar, ordenou que se levantasse. Dorcas então abriu seus olhos e quando viu
Pedro, sentou-se (Atos 9:40). Paulo, percebendo que um homem, sido coxo desde o ventre materno
tinha fé para ser curado, "Disse-lhe em alta voz: Apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava"
(Atos 14:10).
Uma noite quando Paulo pregava até meia noite, um jovem chamado Eutico adormecendo
profundamente, caiu da janela do terceiro andar. Ainda que foi levantado como morto, Paulo orou por
ele e ele foi restaurado a vida (Atos 20:9-12).

CURA - DISPONÍVEL HOJE:
Estes sinais não terminaram com a igreja primitiva. Eles estão disponíveis e estão de fato operando
dentro da igreja de Deus hoje. Os dons de cura estão incluídos nos dons dados para a igreja pelo
Espírito (1 Coríntios 12: 9). Enquanto a igreja (corpo de Cristo) permanecer, estes dons também
permanecerão. Paulo nos disse para desejar estes dons espirituais (1 Coríntios 14:1). Aqueles que diriam
que estes dons não estão disponíveis para a igreja hoje estão roubando a igreja de Deus de tudo que
Ele tem para eles, e estão limitando a eficiência do poder expiatório da morte, sepultura e ressurreição
de Jesus.

CONCLUSÃO:
Jesus Cristo morreu por nossos pecados. Ele deseja que chegamos a Ele para a salvação. Se o fizermos,
temos a promessa de vida eterna. No entanto, o amor de Jesus para Sua igreja não cessa com a
salvação. Ele deseja que o homem seja aliviado da maldição do pecado, a qual inclui a enfermidade.
Portanto, em sua obra expiatória na cruz do Calvário Ele fez provisão para a cura do homem e, "...Pelas
suas pisaduras fomos sarados," (Isaías 53:5).
Falta-nos, apenas, orar a "oração da fé", "...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 dafé



salvará o enfermo, e o Senhor o levantará.. .".(Tiago 5:14-15)
"Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo, e o será para sempre" (Hebreus 13:8). Ele é ainda hoje
JeováRapha, "O Senhor que te sara!"
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