
O PLANO DE DEUS PARA A CURA

Muitas pessoas não tem recebido a cura de Deus para seus corpos, porque elas não têm
absoluta certeza que é a vontade de Deus curá-las. Acreditam que Deus cura os outros, mas
curiosamente, muitos acreditam que não é a vontade de Deus curá-los.

Quando Jesus Cristo orou: "Seja feita vossa vontade assim na terra como no céu", Ele estava
dizendo, "Move-te nesta terra, Pai, como fazes no céu." No céu, de acordo com Apocalipse 21:04,
não haverá mais lágrimas, morte, tristeza ou dor. Não haverá doença.

É importante para nós estabelecermos a vontade e o plano de Deus para a cura. Então seremos
capazes de receber a cura para os nossos próprios corpos. Devemos saber de fato qual é a
vontade de Deus para nós. Voltemo-nos para a Sua Palavra, que é a Sua vontade. Deixemos de
lado nossas experiências ou as experiências dos outros a respeito da cura ou a falta dela. Vamos
ver o que Deus tem a dizer!

Em Gênesis 1-3, vemos que o homem foi criado à imagem de Deus. Doença era  algo
desconhecido para ele. Doença e enfermidades são uma parte do processo de decomposição da
morte, que também não fazia parte  da criação original de Deus. "O salário do pecado é a morte
(física e espiritual)." Quando o homem caiu no pecado, ele caiu no cativeiro e escravidão de
Satanás. De acordo com Jesus, "o inimigo (Satanás) veio para roubar, matar e destruir." (João
10:10) . O homem tornou-se suscetível à doença em seu corpo, como resultado de Satanás
tornar-se seu senhor.

Doença Não é De Deus

"Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder; o qual andou fazendo o
  bem e curando todos os oprimidos do demônio; porque Deus estava com ele." (Atos 10:38)

"E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito (demônio) de enfermidade havia 18 anos,
e andava curvada e não podia  endireitar-se. E Jesus, vendo-a, chamou-a a ele, e disse-lhe:
«Mulher, estás livre da tua enfermidade." E ele colocou as mãos sobre ela, e imediatamente ela
se endireitou e glorificou a Deus. " (v. 16 , 17) "E não deveria esta mulher, que é filha de Abraão,
a quem Satanás trazia presa há dezoito anos, ser solta desta prisão, no dia de sábado? ... e todo
o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. "(Lucas 13:11-17)

O poder de Deus estava fluindo através de Jesus para realizar as obras do Pai neste mundo
governado por Satanás. O poder e a vontade de Deus é para libertar as pessoas da opressão e
da escravidão de Satanás. Como Jesus disse, a doença é a opressão de Satanás.  Ter doenças
não significa que estamos possuídos (cheios e controlados por um demônio), embora a doença
possa ser um resultado de ter sido cheio. Na maioria dos casos, a doença é uma opressão de
Satanás atacando nossos corpos ou mentes.

Por que Jesus veio?

"O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar o evangelho aos pobres;
enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, e restauração
da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, a proclamar o ano aceitável do Senhor.
"(Lucas 4:18-19)
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Jesus veio para nos libertar todos da escravidão, opressão e do poder de Satanás. Satanás é
derrotado porque Jesus amarrou-o e deu-nos autoridade em nome de Jesus para amarrá-lo.
(Mateus 12:28-30 e Mateus 18:18, falam de perdoar ou não perdoar os pecados - soltar ou não
soltar o poder de Satanás.)

Jesus disse: "O ladrão não vem senão para roubar,  matar, e destruir: Eu vim para que tenham
vida, e que a tenham em abundância." (João 10:10)

A Nova Aliança

Como mostrado no Antigo Testamento, sob a antiga aliança, Deus prometeu bênçãos para o seu
povo se eles fossem obedientes a Ele. (Veja Deuteronômio 7.11-15, Deuteronômio 28:1-14). 
Eles teriam tudo - a prosperidade, a fama, a fecundidade de culturas e do útero e nenhuma
doença poderia ser encontrada entre eles (Deuteronômio 07:15). Se eles fossem desobedientes e
rebeldes à lei de Deus, haviam maldições ou punições que incluem a pobreza, a esterilidade,
enfermidades e doenças e morte, etc.

O único problema com a antiga aliança era que ninguém podia guardar a lei de Deus
perfeitamente. Então Deus deu uma nova aliança (promessa) centrada em torno de Jesus Cristo.

"Mas agora  ele (Jesus) obteve um ministério tanto mais excelente, quanto também é mediador
de uma melhor aliança, a qual está firmada sobre melhores promessas." (Hebreus 8:6)

Deus estabeleceu uma promessa de nova aliança com a humanidade com base em melhores
promessas cumpridas em Jesus Cristo para nós.

"Mas é evidente que pela lei  ninguém será justificado perante os olhos de Deus, porque o justo
viverá pela fé. E a lei não é da fé, mas o homem que as pratica , por elas (por todas as coisas
que estão escritas na lei) viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por
nós: porque está escrito: Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro; para que a bênção
de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, para que , mediante a fé, pudéssemos receber
a promessa do Espírito "  (Gálatas 3:11-14)

Jesus, na cruz, tomou a maldição da lei (pobreza, a separação de Deus, esterilidade, doença e
morte) em nosso lugar, libertando-nos para recebermos as bênçãos de Deus (prosperidade, a
comunhão com Deus, a fecundidade, a saúde e a vida) pela fé. Nós recebemos todas estas
bênçãos como nossa herança pela fé em Jesus Cristo.

Deus nos deu o livre arbítrio para decidir o que queremos.

Sob a antiga aliança Deus disse: "Eu pus diante de ti a bênção e a maldição - vida e morte -
Portanto, escolha a vida" (Dt 30:19-20).  Escolher as bênçãos e a vida era escolher ser obediente
à lei de Deus. Deus desejou que nós tivéssemos todas as bênçãos d’Ele.

Sob a nova aliança, todas as bênçãos de Deus já foram obtidas para nós pela morte e
ressurreição de Jesus. Escolher bênçãos e vida é escolher recebê-las pela fé em Jesus Cristo.
Deus deseja que tenhamos a vida eterna, saúde e todas as bênçãos [vida abundante] que Ele já
proveu em Jesus Cristo. Nós escolhemos receber Jesus pela fé, ou escolhemos rejeitá-Lo,
condenando a nós mesmos, e cortando as bênçãos de Deus  da nossa vida  (Ver John 3:15-21).
A saúde é uma parte de nossas bênçãos em Jesus.

"Verdadeiramente 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.  Mas ele foi ferido pelas nossas
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transgressões, ele foi moído pelas nossas iniqüidades: o castigo que nos traz a paz estava sobre
ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados "(Isaías 53:4-5).

Se você verificar alguns dos termos em uma concordância hebraica, você vai encontrar o que
Jesus realizou por nós na cruz. Estes versos são muitas vezes utilizados para verificar que Jesus
levou nossos pecados na cruz. É verdade! No entanto, Jesus também realizou mais para nós.

De acordo com a concordância de Strong, os significados das palavras hebraicas seguintes são:

dor  -  doença, enfermidade,  preocupações, (v. 4)

tristeza - angústia, aflição,  mágoa, luto, dor. 

curar - sarar, curar como um médico, tornar completamente  inteiro, saudável. (V. 5)

(Nota: A passagem de Isaias acima, não diz que temos que ir a um médico para sermos curados,
mas que somos curados pelas pisaduras e pelo sofrimento de Jesus.) Na cruz, Jesus nos libertou
completamente da escravidão de Satanás, de nossos pecados, morte, doenças, enfermidades,
preocupações, angústia, aflição, tristeza e dor. Jesus deixou-nos completamente inteiros em
mente, espírito e corpo.

Nós que cremos em Jesus Cristo, podemos viver na terra como no céu pela fé n’Ele de acordo
com a oração Dele. Outras coisas estão acontecendo no mundo em torno de nós. No entanto,
não precisamos tê-las porque em Cristo estamos "no mundo, mas não somos do mundo." (João
17:14-17)  O poder do Cristo que habita em nós, vive dentro de nós e Ele orou para que
pudéssemos ser livrados do mal.

"Quando o mesmo chegou, trouxeram-lhe muitos endemoninhados, e ele expulsou os espíritos
com a sua palavra, e curou todos os que estavam enfermos: para que se cumprisse o que fora
dito pelo profeta Isaías, dizendo: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e levou as nossas
doenças. " (Mateus 8:16-17)

" Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para
os pecados, pudéssemos viver para a justiça; e pelas suas feridas fostes sarados (curados)"
(1 Pedro 2:24)

"Pois o que é mais fácil, dizer: Os teus pecados te são perdoados, ou dizer: Levanta-te e anda?
Mas, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados (disse
então ao paralítico): Levanta-te, toma o teu leito e vai para tua casa. "Então ele se levantou, e foi
para sua casa. "  (Mateus 9:5-7)

Jesus salientou que o perdão dos pecados e a cura do corpo e da mente caminham juntos, e Ele
tem poder para fazer as duas coisas.

Aqueles de nós que verdadeiramente crêem em Deus e na Sua Palavra, vemos claramente que
Ele também deu um ministério de cura para a Sua igreja. Vamos em frente, em nome de Jesus,
proclamando o Evangelho, que Ele nos libertou - espírito, mente e corpo da opressão de Satanás.
Isto é o que Deus diz. Nós podemos receber e acreditar, ou podemos descrer e rejeitá-lo. Mas
porque não acreditamos que isso seja verdade não significa que Deus é um mentiroso. Só porque
não acreditamos nisso não significa que Deus não faria isso se passarmos a acreditar. Hoje, em
todo este mundo, Deus está curando aqueles que crêem de acordo com a Sua Palavra.

Em Nazaré, Jesus não fez muitos sinais por causa da incredulidade do povo (Mateus 13:58). 
Que não haja incredulidade presente entre nós, em nossas igrejas ou em nossos corações.
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Que as igrejas ensinem o povo de Deus a acreditar no que Deus diz e que o que ele diz é nosso
em Jesus Cristo (o evangelho).

Jesus disse: "Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for
batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais hão de acompanhar
aqueles que crêem: em meu nome expulsarão os demônios; falarão novas línguas; eles pegarão
em serpentes e, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal: eles porão as mãos sobre
os doentes, eles ficarão curados. " (Marcos 16:15-18)

"Há alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e orem sobre ele, ungindo-o com
óleo em nome do Senhor, e a oração da fé salvará [o termo grego significa salvar, libertar ou
proteger, curar, preservar, salvar (o próprio), fazer bem, ser (feito) inteiro/completo ]  o doente. O
Senhor o levantará, e, se houver cometido pecados, serão perdoados. Confessem seus pecados
uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. A oração feita por um justo pode
muito em seus efeitos”.  (Tiago 5:14-16)

Esta passagem trata com crentes e nós, os que cremos,  fomos feitos justiça de Deus em Cristo.
Deus vai levantar, curar e perdoar a todos que querem ser curados e perdoados com base na
Sua Palavra, se cremos quando oramos.

Jesus disse: "Tenha fé em Deus. Porque em verdade vos digo que todo aquele que disser a este
monte, sê removido, e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que  se fará
aquilo que diz,  tudo o que ele disser lhe será feito.  Por isso vos digo que todas as coisas que
pedirdes, orando, crede receber, e tê-las-ei. "  (Marcos 11:22-24)

"Em verdade, em verdade, eu vos digo que aquele que crê em mim [nós] as obras que eu faço,
ele fará também, e obras maiores do que estas fará, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto
pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes
alguma coisa em meu nome, eu o farei ". (João 14:12-14)

Há aqueles que têm o dom de curar pelo Espírito Santo. No entanto, essas passagens se aplicam
a todos os crentes em Cristo. Devemos orar, impor as mãos sobre as pessoas e esperar que
Deus cure. Podemos não ver os resultados naquele momento, mas a pessoa receberá cura. (no
espírito, a cura ocorre no momento em que você fala a Palavra. Então a manifestação no mundo
físico irá ocorrer).

É a vontade de Deus curar! Jesus curou todos os que foram trazidos a ele. O ministério de Jesus
estava em perfeita obediência ao Pai:

"Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me
enviou." (João 6:38)

"Estou há tanto tempo convosco, e ainda não me conheces, Felipe? Aquele que vê a mim vê o
Pai; como dizes tu: Mostra-nos o Pai? Não crês que Eu estou no Pai, e o Pai está em mim? As
palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, é
quem faz as obras " (João 14:9-10).

Jesus disse que o Pai fez todas essas curas e milagres através dele. Deve ser a vontade de Deus
curar todos os que O buscam. (Veja Atos 10:38, Mateus 4:23-24, Mateus 8:16-17, Mateus 09:35,
Mateus 10:1, 12:15, 14:14, 14:34-36, Lucas 04:40, Atos 5:16.)

Ou acreditamos que Deus pode e já nos curou (1 Pedro 2:24), ou não acreditamos que Ele pode
nos curar. Doença já não precisa de viver em nossos corpos, porque somos filhos de Deus pela fé
em Jesus Cristo. É incrível como é possível que as pessoas acreditem que os seus pecados
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estão perdoados, mas não acreditem que Deus cura. Como sabemos que é da vontade de Deus
que sejamos salvos? - Com base na Palavra de Deus. Como sabemos que é da vontade de Deus
que sejamos curados? - Com base na Palavra de Deus. Se Deus não nos quer salvos ou
curados, por que orarmos pela salvação ou cura? Estaríamos perdendo nosso tempo.

Deus não faz acepção de pessoas. (Atos 10:34-38, Rom. 2:11, Ef. 6:09, Col.3:25). Ele não quer
que alguns sejam salvos e outros não! Ele não quer que alguns sejam curados e outros não. Ele
quer que todos os homens sejam curados e salvação e cura caminham juntos de acordo com a
Palavra de Deus.

Você pode estar pensando: "Bem, por que todos não são curados?" Pela mesma razão por que
todos não são salvos. Algumas pessoas optam por estarem doentes. Algumas pessoas realmente
não querem ser curadas. Alguns não acreditam que Deus vai curá-los. Outros são ignorantes das
promessas de Deus e da Palavra dele a respeito de Sua vontade e da herança deles em Cristo.

Equívocos Relativamente Doença:

1. Doença é o resultado de pecado.
-

Muitas vezes este é o caso. A preocupação, medo, culpa, etc, vai trazer doença. No entanto, isso
nem sempre é verdade. De acordo com a promessa de Deus (Tiago 5:14-15), mesmo se o
pecado é a causa da doença, ele será perdoado quando for confessado e a pessoa será curada
quando oramos.

2. Doença dá glória a Deus.

Não é verdade. Nos evangelhos e no livro de Atos, Deus sempre recebeu glória quando as
pessoas foram curadas ou libertas. Coisas de Satanás não dão glória a Deus. Glória vai para
Deus quando uma pessoa é liberta da escravidão de Satanás.

3. A doença é o resultado de Deus nos purgando ou nos disciplinando.

Jesus nos redimiu da maldição ou castigo da lei - doença incluída. Deus não nos ensina a não ir
para a rua passando por cima de nós com um carro. Deus não põe câncer ou problemas
cardíacos em nós para nos ensinar uma lição, embora uma lição é aprendida conforme buscamos
a Deus na situação. 

Deus nos disciplina com Sua Palavra. "Vós já estais limpos pela palavra que vos tenho falado” 
(João 15:3) Nós não quebramos o braço de nossos filhos para discipliná-los. Nós os instruímos. 
Deus nos instrui com a Sua Palavra. "Porque o Senhor disciplina (corrige)  todo o filho a quem
ama , e açoita (castiga) qualquer que recebe  por filho." (Hebreus 12:6)  O termo "castigar "
significa "treinar a criança, educar, disciplinar, instruir, ensinar."

Conforme obedecemos a Palavra de Deus, somos cobertos por Sua proteção e o maligno não
nos toca (1 João 5:18). Nenhuma doença ou enfermidade  pode viver mais em nós. No entanto,
se eu desobedeço a Deus, eu escolho colocar-me fora da proteção de Deus e Satanás pode me
fazer mal. Deus permitiu que doenças afligissem aqueles que O desobedeceram - aqueles que O
obedeceram não adoeceram. 

Jesus Cristo nos resgatou da maldição ou punição por desobedecer a lei de Deus - a pobreza, a
doença e a segunda morte. Somos disciplinados pela Sua Palavra. Deus não pode ser tentado
pelo mal. Podemos resistir doenças que tentam vir sobre nós da parte de Satanás. Doença que é
o resultado do nosso pecado ou abuso de nossos corpos por excesso de trabalho, excesso de
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indulgência, ou atitudes erradas podem ser curadas por confessar nossos pecados e receber o
perdão de Deus, cura e poder de parar de nos expor à doença, cedendo às tentações.

4. A doença é o resultado de falta de fé.

Não necessariamente. É verdade que muitas pessoas não acreditam em resistir a doença, nem
em cura por Deus. No entanto, em muitos casos, as pessoas estão doentes por causa de uma
falta de conhecimento sobre a vontade de Deus e poder de curar que está disponível para elas.
Elas precisam procurar e meditar nas promessa de Deus, sabendo que o Pai já proveu a cura em
Jesus Cristo de acordo com a Palavra de Deus.

E Jó?  Jó recebeu todos os desastres que lhe sobrevieram, das mãos de Satanás. Mas Deus não
permitiu? Sim. Deus não pode fazer nada. Jó tinha escolhido mover-se em medo, em vez de pela
fé. "Pois aquilo que eu mais temia veio  sobre mim, e o que eu receava me aconteceu” (Jó 3:25)
Jó, pelo seu medo, abriu-se a um ataque e cativeiro por Satanás durante nove meses, e não uma
vida inteira. No entanto, no capítulo 42, quando Jó arrependeu-se e orou uma bênção sobre seus
amigos, "Deus virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos; e o Senhor deu a Jó o
dobro do que antes possuía." (Jó 42: 10) .
Deus curou Jó e deu-lhe o dobro da riqueza que ele tinha antes e libertou-o do controle de
Satanás. "Depois disto viveu Jó cento e quarenta anos ... Então morreu Jó, velho e cheio de
dias." (Jó 42:16-17).

E sobre o espinho de Paulo (2 Coríntios 12:7-9) ?  A Palavra de Deus afirma ser o "espinho" um
anjo ou demônio de Satanás, e não enfermidade nem doença (vs.7).

Alguns consideram que seja uma doença física ou deficiência. (Veja Gálatas 4:13-14 - Nota:
Galácia foi a primeira parada Paulo após Listra). No entanto, na minha opinião, seria mais
provável que quando o "espinho" de Paulo (demônio de Satanás) provocou perseguição, Paulo foi
apedrejado em Listra. (Atos 14:19-22) O resultado da perseguição foi uma aflição. O espinho, no
entanto, era um demônio, e não uma doença ou enfermidade. Sabemos que Jesus mostrou a
Paulo as grandes coisas que ele teria que sofrer por amor a Jesus. (Atos 9:16) Onde quer que ele
fosse, ele era esbofeteado por Satanás através de pessoas e ele sofreu perseguição.

Em Josué 23:13  Deus disse a Josué que se Israel não continuasse a amar a Deus, o povo de
Canaã se tornaria um "espinho" aos olhos e laterais do baixo ventre de Israel (a mesma coisa se
encontra em Números 33:55 e Ezequiel 28:24). Na listas do que Paulo sofreu por Cristo, ele não
inclui qualquer doença, mas tudo que ele suportou tinha a ver com a perseguição por causa de
Cristo (2 Coríntios 6:4-10; 11:23-27).

Deus não removeria o mensageiro de Satanás, o espinho de Paulo, porque o dia de Satanás
ainda não é chegado até que ocorra a volta de Cristo. Paulo estava orando para Satanás ser
removido. Deus não poderia conceder aquela  oração até que o tempo fosse cumprido. No
entanto, Deus deu a Paulo (e dá a nós) graça (poder), que é suficiente para a vitória contra o
diabo. "Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós." (Tiago 4:7)

Nós não podemos usar o espinho de Paulo como uma desculpa para suportarmos a doença uma
vez que é questionável que o espinho de Paulo era doença. Não vamos usar o espinho de Paulo
como uma desculpa para a incredulidade sobre a vontade e o desejo de Deus que tenhamos
saúde e cura. Jesus, nosso exemplo, nunca esteve doente.

O que cura? A Palavra de Deus cura ... Nossa fé na Palavra de Deus é como recebemos Sua
cura.

"Ele enviou a sua palavra, e ele os curou, e os livrou da sua destruição." (Salmo 107:20)
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"Meu filho, atente para  as minhas palavras; às minhas razões inclina o teu ouvido. Não se
apartem elas de diante dos teus olhos; guarda-as no intimo do teu coração. Pois elas são vida
para os que as acham, e saúde (medicina) para todo o seu corpo. "(Provérbios 4:20-22)

Como Receber Cura

1. Deseje  cura.
2. Encontre a Palavra de Deus para você.
3. Acredite!
4. Ore com base na Palavra de Deus.
5. Agradeça a Deus que você recebeu sua cura. (Marcos 11:24).
6. Confesse o que a Palavra de Deus diz, não o que você vê ou sente. "Fé é a substância ( a
firme certeza) das coisas que se esperam; é a evidência (prova) daquilo que ainda não vemos."
(Hebreus 11:1) A sua fé na Palavra de Deus é a substância e evidência de sua cura até você ver
e sentir em seu corpo. De acordo com a Palavra de Deus, você verá a sua cura. Louve e dê glória
a Deus! Você pode continuar a agradecer-Lhe e louvá-Lo que pelas chagas de Jesus você foi
curado.
7. Aja de acordo com a sua cura. Faça o que você normalmente faria.

Palavra de Deus para a cura

Cura ... na Expiação

"Verdadeiramente ele tomou sobre si as  nossas dores [hebraico literal é doenças] e nossos
sofrimentos [dores, mágoas], pesaram sobre ele. Pensamos que era afligido, castigado por Deus,
humilhado! 5 Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, e esmagado pelas nossas culpas! Foi
castigado para que pudéssemos ter paz; pelas suas feridas fomos sarados. "   (Isaías 53:4-5).

"... E ele ... curou todos os que estavam enfermos: para que se cumprisse o que fora dito por
Isaías, o profeta, dizendo: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e carregou nossas
doenças." (Mateus 8:16-17)

"Levando ele mesmo os nossos pecados em seu corpo, sobre o madeiro, para que, mortos para
os pecados, vivamos para a justiça:. Pela suas feridas fostes curados"   (1 Pedro 2:24)

"Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito:
Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro."  (Gálatas 3:13)

De acordo com Deuteronômio 28:15-22, 27-29, 35-61, toda enfermidade  e doença é uma
maldição da lei. Mas graças a Deus, de acordo com Gálatas 3:13, Cristo nos resgatou da
maldição da lei!

Cura ... a vontade do Pai

"... Pois eu sou o Senhor que te sara."   (Êxodo 15:26)

"E servirás ao Senhor, vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirarei do
meio de vós as enfermidades.  Não haverá quem aborte nem  quem seja estéril na tua terra. 
E o número dos teus dias cumprirei. " (Êxodo 23:25-26).

"Porque os olhos do Senhor correm para lá e para cá por toda a terra, para mostrar-se forte a
favor daqueles cujo coração é perfeito para com ele ..." (2 Crônicas 16:9)
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"Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará perto de tua habitação ... Com a vida
longa vou satisfazê-lo, e lhe mostrarei a minha salvação." (Salmo 91:10, 16)

"Bendize, ó minha alma, ao SENHOR não te esqueças de seus benefícios. Ele é quem perdoa
todas as tuas iniqüidades, quem sara todas as tuas enfermidades" (Salmo 103:2-3)

"Enviou a sua palavra, e curou-os ..." (Salmo 107:20)

"Assim será a minha palavra, que sair da minha boca: não voltará para mim vazia, antes fará o
que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei." (Isaías 55:11)

"Se vós, pois, sendo maus [natural], sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais
vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem?"  (Mateus 7:11)

"Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, e desce do Pai das luzes ..." (Tiago 1:17)

"E eis que veio um leproso, e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E
Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero, sê limpo "  (Mateus 8:2-3).

Jesus disse de Si mesmo: "Eu não faço a minha vontade, mas a vontade daquele que me
enviou." (João 6:38) Tudo que Jesus fez em sua caminhada terrena era a vontade do Pai. Ele era
a vontade de Deus em ação. Se você quer saber a vontade do Pai, olhe para Jesus.

Cura ... as obras de Jesus

"Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo o
bem e curando a todos os oprimidos do diabo; ..." (Atos 10:38)

Um fato a ser estabelecido no seu coração: Cristo é o Curador, Satanás é o opressor. 
"O ladrão não vem senão para roubar, matar, e  destruir. Eu vim para que tenham vida, e que a
tenham em abundância" (João 10:10)

"E Jesus percorria todas as cidades e as aldeias, ensinando ... e pregando ... e curando toda
enfermidade e toda doença entre as pessoas." (Mateus 9:35)

"E uma grande multidão vinha ter com ele, tendo com eles aqueles que eram coxos, cegos,
mudos, aleijados, e outros muitos, e os puseram aos pés de Jesus, e ele os curou. De modo que
a multidão se admirou, vendo mudos a falar, os aleijados sãos, os coxos a andar, e os cegos a
ver, e glorificavam ao Deus de Israel "(Mateus 15:30-31).

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

Cura ... o ministério da Igreja

"Em verdade, em verdade, eu vos digo. Aquele que crê em mim, as obras que Eu faço, ele faz
também, e obras maiores do que estas fará, porque eu vou para meu Pai ". (João 14:12)

"E disse-lhes: Ide por todo o mundo, e pregai o evangelho a toda criatura ... E estes sinais hão de
acompanhar aqueles que crêem: em meu nome expulsarão os demônios ... Eles colocarão as
mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. "(Marcos 16:15, 17-18)

"Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e orem por ele, ungindo-o com
óleo em nome do Senhor: E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se ele tem
cometido pecados, será perdoado. "(Tiago 5:14-15)
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"Amado, desejo acima de que todas as coisas que possas prosperar e estar em saúde, assim
como prospera a tua alma." (3 João 1:2)

Cura ... Deus trabalhando no homem interior

"Filhinhos,  sois de Deus, e já o tendes vencido (o anticristo) porque maior é aquele que está em
vós, do que aquele que está no mundo." (1 João 4:4)

... A fé para a cura 

"Porque em verdade vos digo que todo aquele que disser a este monte: Sê tu removido,
e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que as coisas que ele diz deve vir a
passar, ele terá tudo o que ele diz "(Mc 11:23).

... A oração da fé 

"Portanto, eu vos digo: tudo quanto pedirdes, orando, creiam que receberam  e tê-las-ei (será
vosso)" (Marcos 11:24)
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