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Seis passos para ser curado 
e tornar-se pleno 

Jesus Cristo não veio com uma sugestão que encurta vidas, mas, 
sim, com o propósito de prolongá-las por meio do Seu poder 
que as salva. Seu maior desejo é que prosperemos e tenhamos 
saúde tanto na alma quanto no corpo. Ele disse: Amado, desejo  

      que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como 
bem vai a tua alma (3 Jo 1,2).

A história de Jesus é a de libertação. No poder da Sua pureza e na 
força de uma personalidade íntegra, o Mestre veio a este mundo para 
lhe trazer a libertação de seus medos, das suas frustrações, doenças 
espirituais, físicas e mentais, bem como para torná-lo um homem 
pleno. A cura que Jesus traz ultrapassa os aspectos espiritual, mental 
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e físico, pois ela abrange tudo isso e muito mais. A cura divina nos 
torna plenos – saudáveis de alma, mente e corpo, harmoniosos com 
nossos relacionamentos, complacentes com nossas atitudes, nossos 
hábitos e com o modo de viver. Jesus é um Libertador completo das 
dores e doenças da vida.

A lenda da cruz
Existe uma lenda que perdura por gerações e descreve como a cruz 

de madeira em que Jesus morreu trouxe a cura:

Helena, a mãe de Constantino, durante uma peregrinação 
a Jerusalém, deu instruções para que procurassem a cruz de 
Cristo. Enquanto os trabalhadores examinavam os amontoados 
de lixo no Calvário, eles encontraram três cruzes, mas a inscrição 
que ficava sobre a cabeça de Cristo estava em um local separado. 
Assim, não havia indícios de qual delas seria aquela em que o 
Senhor morreu.

Maarius, o pastor da igreja cristã em Jerusalém, disse: “Nós tes-
taremos a verdadeira cruz”. Então, eles reuniram os doentes e uma 
cruz foi usada, mas não houve coxos saltando nem a restauração 
dos deficientes visuais. Em seguida, realizaram a experiência com a 
segunda cruz, e também não houve resposta. No entanto, quando 
testaram a terceira cruz, os deficientes visuais e auditivos tiveram 
seus órgãos restabelecidos, os coxos saltaram e ficaram de pé, e os 
doentes foram completamente curados.

A cruz de madeira que foi levantada no Calvário já não existe. O 
Cristo que foi pendurado subiu ao céu e está assentado à destra de 
Deus. Hoje, não vemos mais a cruz do Calvário. No entanto, a pessoa 
de Jesus continua viva, por isso, quem estiver perdido, afastado 
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de Deus e sofrendo, independentemente da geração, encontrará 
libertação nEle. Jesus Cristo é tão real hoje quanto o foi nos dias em 
que as multidões O viam com seus olhos físicos. Ele é uma realidade 
espiritual – o Centro do plano da redenção da humanidade – espírito, 
alma e corpo.

A abundância da vida de Deus
A Bíblia revela um Redentor amoroso e ajudador. O Mestre 

abriga sob Sua sombra, cerca e fortalece aqueles que colocam a 
confiança nEle. Além disso, está sempre interessado, presente 
e cuidando de nós. Os detalhes da existência humana são tão 
importantes para o Salvador que até a quantidade de cabelos da 
nossa cabeça Ele sabe (ver Lucas 12.6,7). Do mesmo modo, os 
lírios dos campos são vestidos por Ele e nenhum pardal pode cair 
por terra sem a Sua permissão.

Nossa vida é tão necessária para o propósito de Deus quanto o fio 
com que o tapeceiro trabalha no desenho de seu tapete. Não apenas 
presto contas a Deus, como também Ele é responsável por mim, uma 
vez que o curso da nossa vida é da conta dEle.

O Senhor busca dar uma vida mais abundante e plena aos 
homens, oferecendo-lhes alegria e força diariamente. Ele é a própria 
Vida e busca compartilhá-la conosco. Quando as pessoas que 
estavam amedrontadas, frustradas e sofrendo de alguma doença e 
tristeza puderam chegar até Ele, elas O encontraram cheio de cura 
e pronto para libertá-las. Diante da mulher do f luxo de sangue, 
o Mestre afirmou: A tua fé te salvou; vai em paz e sê curada deste 
teu mal (Mc 5.34b). Os milagres aconteciam independentemente 
da pessoa, pois Ele tratava todos com igualdade. Se o indivíduo 
mudasse de atitude e tivesse fé, poderia experimentar o poder do 
Altíssimo e tornar-se pleno.

                    Seis passos para ser curado e tornar-se pleno             
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O Salvador queria que as pessoas tivessem fé em Deus e 
mudassem seu modo de viver, pois, ao agirem assim, usariam a fé 
para enfrentar os inimigos com sucesso.

A Bíblia conta a história de uma mulher, cujo nome não foi 
mencionado, que sofria de hemorragia há muitos anos e buscou 
em vão ajuda de vários médicos, a fim de ser curada. Certo dia, 
ela ouviu sobre Jesus e disse: Se tão somente tocar nas suas vestes, 
sararei (Mc 5.28). Por esse ato, ela foi capaz de liberar sua fé. Assim, 
logo após tocar nas Suas vestes, Jesus perguntou: Quem me tocou?. 
Depois desse questionamento, os discípulos responderam que 
a multidão inteira O apertava. No entanto, Ele sentiu que aquele 
toque fora diferente e reconheceu imediatamente que o poder tinha 
saído dEle e entrado nela promovendo a cura (ver Marcos 5.25-34).

Mesmo sendo uma desconhecida para o grupo de Jesus 
e padecendo de hemorragia, essa mulher buscou aquilo de 
que necessitava. Ao tocar nas Suas vestes com fé, alcançou o 
poder curador de Cristo e foi instantaneamente curada de sua 
enfermidade. Esse é um lindo exemplo de vida abundante que 
Deus oferece a todos nós.

Se isso parece muito bom para ser verdade, então leia e acredite 
nas Escrituras onde Jesus disse: O ladrão não vem senão a roubar, 
a matar e a destruir; eu vim para que tenham vida e a tenham com 
abundância (Jo 10.10). Jesus é uma fonte de vida, e todo aquele que 
abandonar o pecado a fim de libertar sua alma e liberar a sua fé 
pode receber essa vida abundante.

A maior alegria de Jesus é pela fé que é dispensada por meio da 
libertação do pecado, dos poderes malignos, da doença, frustração 
e do medo (ver Mateus 8.13; 15.28; Lucas 8.48; 10.17-24). Quando 
seguimos nossa fé com o propósito de tomarmos posse das 
promessas de Deus, o Seu poder grandioso entra em ação em 
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nosso favor e somos libertos. O Senhor é glorificado na nossa fé, o 
que traz a resposta dEle para nossas orações.

Agora, com esse conhecimento, eu o encorajo a dar os seguintes 
passos para a sua cura:

1. Entender que Deus quer curar você e torná-lo pleno.
Quase todas as pessoas reconhecem o fato de que Deus tem 

poder para sarar. Contudo, a aceitação mental não é o bastante, 
pois, na verdade, devemos ter uma fé pessoal e operante no Senhor 
para nossa cura.

Se o Altíssimo curou uma pessoa, Ele curará duas pessoas; 
se curou duas, também restituirá quatro; se restaurou quatro, 
também restabelecerá oito e todas aquelas que crerem nEle. 
Discordar dessa verdade é como declarar que Ele teve compaixão 
para curar uma pessoa e não a outra. Se essa predileção fosse 
realidade, Ele não seria Deus, mas homem, pois o Criador não 
faz acepção de pessoas. Eu amo o Senhor porque Ele me amou 
primeiro (ver 1 João 4.19). Eu O amo em virtude dEle me amar 
e do Seu amor se estender a outras pessoas – meus familiares, 
amigos e todos os outros. Faço essa afirmação porque o Senhor me 
curou da tuberculose, dando-me uma saúde maravilhosa da qual 
desfruto até agora por meio do Seu amor. No entanto, eu ficaria 
desapontado caso Ele amasse somente a mim, pois, seguindo essa 
linha de pensamento, se um dos meus filhos ou amigos tivesse 
tuberculose, é provável que Deus Se recusasse a curá-los.

Não, você não pode dizer que Deus faz distinção de pessoas ao 
liberar a cura. Ou Ele é um Deus de amor, de amor perfeito, ou Ele 
não é Deus.

Creio que a morte de Cristo na cruz foi por todas as pessoas de 
todos os lugares e todas as gerações. O apóstolo Pedro escreveu 

                    Seis passos para ser curado e tornar-se pleno             
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sobre Jesus: Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados so-
bre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver 
para a justiça; e pelas suas feridas fostes sarados (1 Pe 2.24). Cerca 
de 700 anos antes da crucificação, o profeta Isaías sabia que Cristo 
seria o Salvador e Aquele que nos curaria. Ele escreveu: Mas ele foi 
ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades; 
o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e, pelas suas pisaduras, 
fomos sarados (Is 53.5).

Mateus conta a história de Jesus como o grande Médico, e, ao 
fim de um dia de trabalho de libertação, ele diz que o poder de 
cura do Mestre é um cumprimento das Escrituras. Nos versículos 
a seguir, Mateus se refere à passagem de Isaías 53.4. Veja o que o 
apóstolo escreve: 

E, chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoninhados, e ele, 

com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os 

que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo 

profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades 

e levou as nossas doenças. 

Mateus 8.16,17

Quando Jesus curou as pessoas de suas enfermidades – 
espirituais, mentais e físicas –, Ele as estava libertando da opressão 
do diabo. Pedro deixa isso claro ao dizer: Como Deus ungiu a Jesus 
de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude; o qual andou fazendo 
o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com 
ele (At 10.38).

A doença não faz parte do rol de bênçãos do Evangelho, mas 
da lista de inimigos da vida. Jesus Cristo curou as pessoas ao tirar 
delas a mão pesada e opressora da doença, dando-lhes vida e força. 
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Ele explicou que o Filho do Homem não veio para destruir a vida 
dos homens, mas para salvá-los (Lc 9.56). Para nós que recebemos a 
cura, esse versículo nos inspira a compartilhar tudo o que sabemos 
com aqueles que precisam saber a respeito disso.

Deus olha para a doença e a considera uma opressão do diabo 
(At 10.38), uma prisão de Satanás (Jó 42.10), uma parte da maldição 
da Lei (Dt 28.15,20,22-29,58-61,65,66; Gl 3.13), como algo que Ele 
mesmo tomou e suportou na cruz (Mt 8.17), ou algo a ser curado 
e destruído pela fé, oração e pelos dons especiais (Mc 16.17,18; Tg 
5.15; 1 Co 12.6-11). 

Cada ato, movimento, e toda a obra do Mestre foram 
direcionados a tornar o homem pleno e livre. Quando o centurião 
correu até Jesus e implorou misericórdia a fim de que fosse curado 
o seu servo, o qual estava sofrendo e morrendo, Jesus respondeu: 
Eu irei e lhe darei saúde (Mt 8.7). E Ele o fez! Na ocasião em que 
a mulher do f luxo de sangue tocou nas vestes dEle pela fé, a cura 
saiu de Jesus e a tornou sã. 

Quando Jairo informou que sua filha estava prestes a morrer, 
ele também afirmou que ela viveria se Jesus impusesse as Suas 
mãos sobre a menina. O Mestre foi com ele e ressuscitou a 
criança, a qual àquela altura já estava morta (Mc 5.22-24,35-42). 
Quando o deficiente visual Bartimeu gritou: Jesus, Filho de Davi, 
tem misericórdia de mim!, Jesus parou a multidão, fez com que 
levassem o mendigo até Ele e restaurou a sua visão, dizendo: Vai, 
a tua fé te salvou (Mc 10.46-52).

Esse é o retrato do grande Médico. O Seu agir está constante-
mente envolvido em abençoar, por isso, ou Ele estava a caminho 
para curar, ou estava libertando os cativos, ou tinha acabado de 
sair, e o enfermo estava de pé, regozijando-se pela vida abundante 
que recebera.

                    Seis passos para ser curado e tornar-se pleno             
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2. Lembre-se de que a cura começa no homem interior.
Você vai até Deus, e Ele o alcança por meio da sua alma. 

Quando o Senhor soprou o fôlego de vida no homem, ele se tornou 
uma alma vivente. Jesus declara: Deus é Espírito, e importa que os 
que o adoram o adorem em espírito e em verdade (Jo 4.24).

A alma governa a vida física do homem, transferindo suas 
doenças, angústias e seus tormentos para o corpo e a mente. 
Assim como as cordas de um instrumento respondem ao toque 
dos dedos, seu corpo também responde às impressões da sua alma.

Existem doenças orgânicas e funcionais. Uma pessoa pode 
sofrer e morrer prematuramente tanto de uma quanto de outra. 
Ouvi dizer que as doenças funcionais são aquelas em que o paciente 
apresenta queixa, sejam problemas de coração, pressão arterial alta, 
colite mucosa, úlceras e certos tipos de asma; porém, as alterações 
nos exames laboratoriais são mínimas ou inexistentes. Pesquisas 
apontam que as doenças do coração são as que mais matam.

Tensão, nervosismo, insegurança, falta de fé, medo – tanto real 
quanto imaginário – e frustração são sintomas da doença da alma.

Por que um homem é dominado pelo medo? Porque ele não  
está usando a sua fé. Por que ele não está usando a fé? Porque  
não está afinado nem tem harmonia com o seu Deus. Existe apenas 
uma coisa que pode separar o homem do amor de Deus: Mas as 
vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos 
pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça (Is 59.2).

A luta mais intensa do homem ocorre no seu interior, porque ele 
é condenado pelos próprios pecados. Enquanto ele não reconhecer 
a culpa dele, a fé não funcionará. Amados, se o nosso coração nos 
não condena, temos confiança [fé] para com Deus (1 Jo 3.21).

A pergunta que se faz é a seguinte: “É possível alguém ter fé, 
estando correto com Deus ou não?”.
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A resposta é: “Sim, é possível”.
Todos têm fé, porque o Senhor dá uma medida de fé para cada 

homem (ver Romanos 12.3). A diferença é que a fé não operará 
plenamente enquanto o pecado dominar a vida da pessoa. O pecado 
é algo que domina e produz uma divisão na alma; portanto, a fé 
permanece dormente e inativa. Sem o poder da fé em ação, a alma 
não será páreo para a penosa rotina da vida. O corpo e a mente 
estão ligados à alma e respondem a ela. Por essa razão, eles sentem 
o impacto do medo e da fraqueza da alma, ficando vulneráveis a 
muitas doenças.

Desse modo, você deve se acertar com Deus, a fim de que Ele o 
corrija. Somente o Senhor pode curar tanto o seu homem interior 
quanto o exterior.

Aquele que não nascer de novo não pode ver o Reino de Deus 
(Jo 3.3b). O novo nascimento é uma experiência espiritual 
transformadora (ver 2 Coríntios 5.17), pois a condenação é 
revogada. Portanto, agora, nenhuma condenação  há  para os 
que  estão  em Cristo Jesus, que não  andam segundo a carne, mas 
segundo o espírito (Rm 8.1). 

Quando uma pessoa nasce de novo pelo Espírito de Deus, isso sig-
nifica uma mudança de atitudes, hábitos e na vida diária. Não andar 
segundo a carne refere-se ao viver altruístico da pessoa em Cristo. 
Modificar sua atitude é importante, pois nenhuma cura física per-
manecerá se não houver uma transformação duradoura na sua alma.  
De modo milagroso, Deus restaura a alma primeiro. Quando negamos 
isso a Ele, interrompemos a fluidez da cura divina em nosso corpo. 
Deixe o Senhor entrar na sua alma e entregue-se por inteiro ao Seu 
poder de cura.

                    Seis passos para ser curado e tornar-se pleno             
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3. Use um ponto de contato para liberar sua fé.
Deus é Espírito, e, às vezes, ficamos confusos em razão de Ele 

não estar diante de nós na forma humana. Não podemos vê-Lo 
com o olho humano nem viajar até o Céu e apresentar nosso caso 
como se fosse uma consulta médica.

Então, como alcançá-Lo?
Estabelecendo um ponto de contato.
Um ponto de contato é o meio de enviar nossa fé a Deus. Trata-

-se de algo tangível que você faz e, no momento da realização, sua 
fé é liberada em direção ao Criador.

A fé é o ponto de encontro entre a limitação do homem e o 
poder ilimitado de Deus. Um ponto de contato é como um meio 
de ajudar você a liberar sua fé, assim, estabelecê-lo é semelhante 
a dar a partida no seu carro – você gira a chave e espera que algo 
aconteça. O centurião romano disse: Senhor, não sou digno de que 
entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o 
meu criado sarará (Mt 8.8). Clame a Jesus e creia!

O centurião continuou: Pois também eu sou homem sob 
autoridade e tenho soldados às minhas ordens; e digo a este: vai, e 
ele vai; e a outro: vem, e ele vem; e ao meu criado: faze isto, e ele o 
faz (v.9).

Esse soldado romano está dizendo que reconhece a autoridade 
e é obediente a ela. Seu mestre, César, não precisa estar presente 
para que suas ordens sejam cumpridas, porque o poder e a 
autoridade do império foram investidos em César. Esse poder foi 
delegado aos soldados do imperador; então, quando o centurião 
dava uma ordem aos soldados sob sua autoridade, eles obedeciam 
sem questionar.

Em outras palavras, o soldado romano disse a Jesus: “Tu tens 
autoridade sobre a af lição do meu servo. Tu não precisas vir à 
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minha casa. Não sou digno de tal honra. Apenas diz a palavra que 
meu servo viverá, e acreditarei nela, voltando à casa com a certeza 
de que ele estará bem”.

Essa é a fé viva – inquestionável, inabalável, simples – semelhante à 
de uma criança, a qual acredita que Deus é honesto, verdadeiro e envia 
o Seu poder com o objetivo de realizar aquilo que se pede com fé.

O Senhor respondeu simplesmente: Vai, e como creste te seja 
feito. E, naquela mesma hora, o seu criado sarou (v.13b). O ponto 
de contato do centurião foi a fala de Jesus, o qual tem todo o poder 
no Céu e na Terra sobre as dores e doenças. No momento em que 
Jesus declarou, o centurião liberou sua fé, e seu servo foi curado. 
Essa é a chave-mestra para a cura.

O ponto de contato estabelece o momento. O momento do 
centurião para a cura do seu servo foi o exato instante em que o 
Mestre falou.

Lembre-se de que a mulher do f luxo de sangue também utilizou 
um ponto de contato que a ajudou a estabelecer o momento da 
cura. Ela disse: Se tão somente tocar nas suas vestes, sararei (Mc 
5.28). Não havia cura nas roupas de Cristo, mas tocar as vestes 
dEle ajudaram-na a liberar sua fé, a qual a curou. É por isso que 
Deus nos dá um ponto de contato.

O livro de Atos descreve que lenços e aventais eram levados do 
corpo do apóstolo Paulo para os doentes e endemoninhados, assim, 
por meio desses pequenos tecidos de fé, curas eram realizadas (ver 
Atos 19.12). Esses tecidos tornaram-se pontos de contato, desse 
modo, quando eram colocados sobre o corpo dos doentes e af litos, 
os cativos de doenças e outros males dispensavam sua fé e eram 
libertos. Hoje, muitos colocam as mãos sobre rádios ou aparelhos 
de televisão como um ponto de contato. Mediante esses aparelhos, 
eles liberam sua fé e, por meio dela, são sarados.

                    Seis passos para ser curado e tornar-se pleno             

SE VOCÊ PRECISA DE CURA - ORAL ROBERTS KRC.indd   21 13/03/2018   17:50:11



                    Se você precisa de cura, faça estas coisas                     

22

Jesus não está aqui hoje com Seu manto, nem Paulo com seus 
tecidos abençoados, Pedro também não está presente com sua 
sombra que trouxe cura; porém, Deus não ficou sem instrumentos 
humanos para libertar essa geração.

No sexto capítulo de Hebreus, lemos que a imposição de mãos é uma 
doutrina da Igreja. As mãos humanas não têm poder para restaurar a 
saúde, mas elas servem de instrumento divino para curar. Do mesmo 
modo, também podem ser o ponto de contato para sua cura.

Acredito que a imposição de mãos é uma das maiores expressões 
da fé cristã. É o homem de Deus pisando além do púlpito, 
identificando-se com os angustiados e sofridos. Significa ter fé 
com eles, crendo com os necessitados que a cura é possível. Essa 
é uma das razões pelas quais imponho as mãos sobre as pessoas 
quando ministro.

Sei que minhas mãos não podem curar, pois só o Altíssimo 
tem esse poder. No entanto, elas servem de ponto de contato para 
liberar minha fé e restaurar a saúde dos  necessitados. Quando eu 
as imponho sobre alguém no momento da oração, meu coração e 
minha compaixão parecem estar nelas. Toda a minha fé, todo o 
meu sentimento e toda a intensidade da minha crença em Deus 
são derramados por meio da imposição das minhas mãos.

Referente àqueles que criam, Jesus declarou: Imporão as mãos 
sobre os enfermos e os curarão (Mc 16.18b).

O texto de Tiago 5, versículos 14 e 15a, diz: Está alguém entre vós 
doente? Chame os presbíteros da igreja, e orem sobre ele, ungindo-o 
com azeite em nome do Senhor; e a oração da fé salvará o doente.

Os anciãos são os líderes espirituais na igreja – ministros tais 
como pastores, evangelistas, mestres e os leigos também. O óleo 
da unção tipifica o Espírito Santo. Não há cura no óleo, mas ele 
também é um ponto de contato para ajudá-lo a liberar sua fé. 
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Assim, no momento em que outro filho de Deus impuser as 
mãos sobre você e o ungir com óleo, libere a sua fé. Esse é um 
ponto de contato.

Esse foi o meu ponto de contato quando fui curado, em 1935, 
em um avivamento em Ada, Oklahoma, onde oraram a Deus e 
clamaram pela minha restauração.

Enquanto eu era conduzido ao encontro em um colchão no 
banco de trás de um carro, depois de ficar acamado por cinco 
meses com tuberculose em ambos os pulmões, fui levado a usar o 
óleo da unção e a imposição de mãos como um ponto de contato. 
No fundo do meu coração, acreditava que Deus me libertaria e, 
por isso, disse ao Senhor que, quando o evangelista me ungisse e 
colocasse as mãos sobre a minha cabeça, então, a partir daquele 
instante, eu acreditaria que a obra fora feita.

Até aquele momento, eu nunca ouvira falar sobre usar um 
ponto de contato para liberar minha fé. Na verdade, aprendi 
que Deus usava a imposição de mãos para curar os doentes, mas 
ninguém me disse para fazer disso o meu ponto de contato. Assim, 
no instante em que as mãos foram impostas sobre mim, minha fé 
foi enviada ao Senhor. De fato, sou testemunha de que tudo isso é 
real e eficaz.

A fila da oração estava longa. Deu meia-noite e eu ainda estava 
esperando. Mesmo sofrendo e sendo o último a receber oração, não 
fiquei desencorajado ou com raiva, na verdade, tremi com tal expectativa. 
Desse modo, esperei que o evangelista ungisse minha cabeça e impusesse 
as suas mãos sobre ela. Por fim, chegou a minha vez.

Ajudaram-me a levantar. Eu prestava atenção em cada 
movimento que o evangelista fazia. Acima de tudo, observava as 
mãos dele sendo impostas sobre minha cabeça enquanto o óleo da 
unção tocava minha testa. 

                    Seis passos para ser curado e tornar-se pleno             
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Naquele instante, enviei minha fé para Deus. Os desejos mais 
profundos e as emoções do meu espírito foram encaminhados 
ao Altíssimo, pois cri no Senhor! Vi-me agradecendo a Ele pela 
libertação. As dores desapareceram, e a glória tomou minha 
alma. Senti-me extasiado dos pés à cabeça com essa transfor-
mação. Por alguns minutos, fiquei perdido e maravilhado dian-
te da libertação divina. Pouco tempo depois, abri os olhos e 
me impressionei ao perceber que eu estava pulando, gritando  
e correndo pela longa plataforma. De fato, eu estava curado! A 
fé realizou tudo isso!

Amigo, libere sua fé, e seu sofrimento cessará. Para tanto, 
agarre a fé no momento da libertação pela Palavra e libere-a. Não 
retenha nada e derrame toda a sua emoção e fé no ato de acreditar 
que Deus o curará.

4. Libere sua fé – agora!
Muitas vezes, vejo a necessidade de dizer a alguém: “Acredite 

agora, e você terá libertação”. Por outro lado, quando perguntam 
a muitos cativos quando esperam ser curados, eles respondem: 
“Quando Deus estiver pronto, estarei”. No entanto, o Senhor 
está pronto o tempo todo, por isso o próximo passo é seu. Outros 
respondem: “Estou esperando que o Senhor me cure a qualquer 
momento”. Essa declaração tem certo valor; porém, ela não é 
completamente bíblica. Existe um tempo determinado para a fé 
operar, por isso, se você não estabelecer um momento, crendo nessa 
realização, é pouco provável que você seja liberto. O Altíssimo 
declara: Eis aqui agora o dia da salvação [libertação] (2 Co 6.2b).

Quando você se acomoda e espera a cura sem definir o instante 
em que isso ocorrerá, está colocando-a em um futuro turvo, 
vago e distante. O Criador quer restaurar sua vida, e a melhor 

SE VOCÊ PRECISA DE CURA - ORAL ROBERTS KRC.indd   24 13/03/2018   17:50:12



25

circunstância para isso é quando Deus estiver pronto, e Ele está 
pronto agora!

A mulher hemorrágica estabeleceu um momento – quando ela 
tocasse o manto de Jesus. O centurião também determinou um 
tempo para a libertação – quando Jesus pronunciasse a palavra. Do 
mesmo modo, o chefe da sinagoga estipulou um momento – Vem, 
impõe-lhe a tua mão, e ela viverá (Mt 9.18b). Toda a libertação 
esperada ocorreu no instante em que o Senhor realizou o que eles 
pediram que Ele fizesse. 

Deus responderá às nossas perguntas e trabalhará em nosso 
favor quando estabelecermos o momento, crendo que tal coisa se 
concretizará. Esse é um privilégio glorioso e uma oportunidade 
sem igual. Exatamente agora, o Senhor lhe diz: “Quanto mais você 
esperar para acreditar, mais fraca será sua fé. Quanto mais rápido 
você crer, mais forte e desenvolvida será sua fé”. Creia em Deus 
para sua libertação neste instante. Se a fé cresceu em seu coração, 
libere-a, mesmo que não tenha terminado de ler este capítulo. 
Confie nEle agora! A pessoa consegue se libertar quando crê. 
Lembre-se de que o segredo da libertação é a obediência imediata.

5. Encerre o caso para alcançar a vitória.
Quando as condições bíblicas forem preenchidas e você sentir 

o poder da cura tomar conta do seu corpo em resposta à oração 
da fé, confie no Altíssimo e encerre o caso. Olhe para o Criador 
e creia nEle em cada passo do caminho. Elimine os fatores que 
despertam a velha af lição em você. Não fale sobre ela, a não ser 
que Deus o incentive a dar seu testemunho. Nesse sentido, insista 
em dar mais ênfase ao grandioso poder de libertação do Senhor 
no lugar de destacar a maneira que o diabo o af ligiu e como você 
sofreu. Mude sua percepção e viva o lado ensolarado da vida.

                    Seis passos para ser curado e tornar-se pleno             
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6. Junte-se a companhias de fé.
Sei como é importante manter a coragem e uma atmosfera de fé 

para viver depois de ser curado.
Alguns dias depois de ser restaurado, senti meu corpo 

extremamente fraco. Minha mãe, uma mulher piedosa e repleta de fé, 
reparou minha falta de ânimo e disse: 

“Filho, você ficou doente e preso a uma cama por mais de cinco 
meses antes de o Senhor curá-lo. Por isso, para recuperar suas forças, 
você terá de se exercitar e fazer alguma atividade. Deus sabe de tudo 
isso, filho; você só precisa manter a fé nEle”. 

De fato, ela salvou minha cura e, por esse motivo, pergunto-me 
o que teria acontecido comigo caso meus pais não mantivessem um 
ambiente de fé durante os primeiros dias da minha cura.

Fiz estas perguntas a mim mesmo: “E se eu tivesse me associado a 
um grupo que fosse contrário à cura e àqueles que foram curados? O que 
teria feito em um momento de fraqueza ou desânimo se as pessoas não 
me encorajassem ou me ridicularizassem? Sendo fruto de um milagre, 
como eu teria recebido ajuda de um grupo que recusa o milagre da cura 
por meio da minha fé em Deus? Como eu teria sobrevivido se ouvisse 
as pessoas zombando daqueles que oraram por mim?”.

Existe apenas uma resposta para esses questionamentos: juntar-se 
aos cristãos. Aqueles que recebem a libertação pela fé no Pai deveriam, 
de fato, associar-se aos irmãos em Cristo que praticam a fé em Deus, 
criando e mantendo uma atmosfera do amor divino para viver.

Pontos importantes
1. Olhe para Jesus como o Salvador da vida, que tem prazer em 
abençoar e curar você.
2. Creia que a abundância da vida de Deus é para você, tendo a 
certeza de que pode tê-la ao acreditar e continuar crendo.
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3. Saiba que é da vontade dEle curar não apenas os outros, mas você 
também. A cura faz parte da redenção; portanto, ela inclui tudo.
4. Lembre-se de que a cura começa por dentro. Assim, busque o 
Senhor, e Ele o alcançará por meio do seu homem interior.
5. Saiba que a única maneira de vencer o medo é pela sua fé em Deus.
6. Use um ponto de contato para liberar sua fé.
7. Encerre o caso para alcançar a vitória.
8. Junte-se a companhias de fé.

                    Seis passos para ser curado e tornar-se pleno             
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