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Capítulo 1

QUANDO A CURA
NÃO VEM

“Eu oro sem parar, vou a várias 
reuniões de cura por todo o país 

e muitas preces são feitas em meu favor, 
mas continuo enfermo. O senhor pode me 
ajudar?”

Os pastores estão acostumados com esse 
tipo de pedido. Eles oram pelos doentes, os 
quais, quase sempre, saem das reuniões como 
entraram: sem a cura. 

Por que alguns são sarados de imediato 
enquanto outros permanecem na difícil 
caminhada da cura, indo de um lugar para 
outro, colecionando decepções? 

Por qual razão alguns homens conside-
rados pilares na igreja sofrem durante anos, 
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enquanto os menos devotos recebem um 
súbito milagre do Senhor?

Deus faz distinção de pessoas? Estaria 
nossa abordagem sobre a cura errada devido 
a um incompleto entendimento sobre a 
Palavra de Deus? Neste livro, buscaremos 
respostas para essas questões nas Escrituras 
Sagradas.

Muito se fala sobre a unção com óleo, a 
imposição de mãos e a oração pelos enfermos. 
A cura, entretanto, é mais que a unção com 
óleo; assim como a salvação é mais que a 
oração. Essas práticas são simples métodos 
ou pontos de contato e, por si só, não curam. 
Elas são como avenidas por meio das quais 
liberamos a nossa fé na Palavra.

Também muito se enfatiza os dons de cura 
(ver 1 Coríntios 12.28), os quais fazem parte 
dos dons espirituais mencionados nos versos 
de 8 a 10 nesse mesmo capítulo: Porque a um, 
pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria; 
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e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da 
ciência; e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé; e 
a outro, pelo mesmo Espírito, OS DONS DE 
CURAR; e a outro, a operação de maravilhas; e 
a outro, a profecia; e a outro, o dom de discernir 
os espíritos; e a outro, a variedade de línguas; e a 
outro, a interpretação das línguas.

Sempre há manifestações desses dons 
sobrenaturais quando os cristãos pregam, 
ensinam sobre eles, acreditam neles e se 
submetem ao Espírito; porém, eles nem 
sempre estão em operação.

Eventualmente, os novos convertidos são 
curados por manifestações especiais. Porém, 
quando adoecem de novo, em vez de crerem 
na Palavra, querem ser curados da mesma 
maneira de antes e, se isso não acontece, 
ficam desapontados. Em meu ministério, 
descobri que as manifestações sobrenaturais 
de cura divina acontecem tanto entre 
pecadores quanto entre religiosos que jamais 

Quando a cura não vem
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foram ensinados sobre essa verdade. Nunca 
vi essas manifestações operando em pessoas 
do Evangelho Pleno1. 

Por que isso acontece? Porque os dons 
de cura e as manifestações sobrenaturais, 
a princípio, são dados para propagar o 
Evangelho e chamar a atenção de quem não 
congrega em igreja alguma. O cristão deveria 
ser curado pela fé na Palavra de Deus.

Em um dos cultos de que participei, 
apontei para um homem e disse: “O senhor 
não é salvo. O Espírito Santo está me 
mostrando que você tem duas hérnias. Se 
vier aqui, vou impor as mãos sobre a sua 
cabeça e sua enfermidade desaparecerá”. Ele 
se aproximou e assim procedi. 

Naquela noite, ao fazer o apelo, ele 
respondeu ao convite e foi salvo. Duas noites 
depois, impus as mãos sobre esse homem mais 
uma vez, e ele foi cheio do Espírito. É preciso 
diferenciar a cura obtida por meio de dons ou 
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manifestações sobrenaturais da ocorrida pelo 
simples exercício da fé na Palavra.

Os dons sobrenaturais não são operados 
pelo ser humano, e sim manifestados por 
intermédio dele. Não posso fazer com que os 
dons operem segundo o meu querer; apenas 
devo permanecer aberto à manifestação do 
Espírito, conforme a Sua própria vontade.

Alguns dizem que Jesus apenas curava 
para comprovar Sua divindade. Se esse fosse 
o caso, Ele jamais a provou em Nazaré, pois 
nunca fez, naquela cidade as maravilhas que 
operou em outros lugares.

No texto de Marcos 6.5, lemos: E 
não podia [Jesus] fazer ali [Nazaré] obras 
maravilhosas; somente curou alguns poucos 
enfermos, impondo-lhes as mãos. (Atente para 
o fato de Marcos não ter dito que Jesus não 
faria, mas, sim, que não podia fazer!)

A Bíblia Nova Versão Transformadora, 
na segunda parte desse versículo, revela 

Quando a cura não vem
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que a única atitude de Jesus foi pôr as mãos 
sobre alguns enfermos. Em outras palavras, as 
pessoas estavam apenas doentes, e não cegas, 
surdas, incapacitadas ou paralíticas. 

Jesus não curou apenas para provar a Sua 
divindade. Ele não estava ministrando como 
o Filho de Deus, mas, sim, como o Profeta, 
ungido pelo Espírito Santo. Em Lucas 4.24, 
Ele disse: Em verdade vos digo que nenhum 
profeta é bem recebido na sua pátria. Note que 
Cristo Se declarou profeta.

Aprendemos, em Mateus 13.58, a razão 
de Jesus não curar em determinadas ocasiões: 
E não fez ali muitas maravilhas, POR CAUSA 
DA INCREDULIDADE DELES. Ele era 
impedido pela incredulidade.

Ainda em Lucas 4, Jesus contou que 
houve uma grande fome na época de Elias 
e, embora muitas viúvas vivessem em Israel, 
a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a 
Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva (v. 26).
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Apesar de o profeta ter tido o poder 
divino em sua vida, ele não podia operá-lo 
para todas as pessoas. Ele foi enviado para a 
casa de uma viúva específica, onde ocorreu 
um milagre contínuo: a panela nunca 
esvaziava, mesmo retirando todo o alimento 
dali, e nunca faltava azeite na botija (ver 1 
Reis 17.16).

No texto de Lucas 4.27, Jesus continuou 
dizendo: E muitos leprosos havia em Israel no 
tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi pu-
rificado, senão Naamã, o siro. Naamã viajou 
muitos quilômetros para chegar a Samaria, 
pois tinha ouvido falar que Eliseu o curaria  
da lepra. Esse profeta tinha porção dobrada da 
unção de Elias e, segundo a Bíblia, fez 
duas vezes mais milagres do que o seu 
antecessor.

Para Naamã, um sírio, Eliseu disse: Vai, 
e lava-te sete vezes no Jordão, e a tua carne te 
tornará, e ficarás purificado (2 Rs 5.10b). Por 
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que os leprosos de Israel também não foram 
até o profeta para serem curados?

A resposta está na aliança de cura dos 
israelitas com Deus, que disse: Eu sou o 
Senhor, que te sara (Êx 15.26d). Eu tirarei do 
meio de ti as enfermidades [...]; o número dos 
teus dias cumprirei (Êx 23.25c,26c). Dizem 
as Escrituras em Deuteronômio 7.15a: E o 
Senhor de ti desviará toda enfermidade.

Os israelitas não precisavam de nenhum 
profeta para curá-los, apenas deviam crer na 
aliança estabelecida por Deus. Naamã, que 
não vivia sob aquela aliança, acreditou e foi 
sarado!

Após esse milagre, Naamã voltou à 
casa de Eliseu e lhe ofereceu ouro, prata e 
mudas de roupa, pois estava muito grato por 
ter recebido a cura. No entanto, sabendo 
que Naamã tentava recompensá-lo por ter 
sido curado, o profeta recusou os presentes. 
Pessoa alguma é capaz de pagar pela cura.
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