


Um plano de ação para andar em saúde divina
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Capítulo 1

Relembrando os fundamentos

Muitas vezes, assim que o pastor inicia um sermão 
dizendo: “A Palavra de hoje é sobre cura”, a maioria 
das pessoas na congregação diz para si mesma: “Já 
conheço esse assunto”. 

Elas até podem achar que não têm mais nada a 
aprender sobre esse tema, pois acreditam saber tudo 
a respeito dele. Todavia, quando mais da metade da 
igreja forma uma fila para receber uma oração de cura, 
isso me faz crer que, ou essas pessoas não possuem 
tanto conhecimento assim sobre a questão, ou  não 
sabem como andar à luz daquilo que conhecem. Veja 
bem, não me entenda mal. Não estou afirmando que 
a ignorância com relação à cura motiva as pessoas a 
entrarem na fila da oração. Pelo contrário, o fato de elas 
não saberem o suficiente sobre a cura e como viver em 
saúde divina é a causa de entrarem na fila repetidas 
vezes sem receberem um resultado duradouro.

Não importa quão bem conheçamos um assunto, 
se não revermos o seu conteúdo ou não o colocarmos 
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em prática, ele será esquecido. Isso aconteceu comi-
go. Durante o Ensino Médio, fiz um curso de datilo-
grafia por dois anos e tornei-me um datilógrafo bem 
razoável. Mais tarde, alistei-me no exército norte- 
-americano e tive a oportunidade de usar o telex 
em suas comunicações. No entanto, isso foi há 
muitos anos e, nos últimos meses, ao começar a 
utilizar o e-mail em meu computador, notei que  
já não era um datilógrafo tão proficiente quanto 
costumava ser. Uma vez que não mantive uma  
prática regular, perdi um pouco das minhas habi-
lidades de datilografar.

Mesmo que uma pessoa possua ótimas habilida-
des de escrita, matemática ou informática, se ela 
não as praticar durante um tempo, as habilidades 
ficarão enferrujadas. A mesma coisa acontece com as 
questões espirituais. Alguns cristãos sabem muita 
coisa referente à cura, mas, por não praticarem esse 
conhecimento, não são tão experientes no tema. Em 
outras palavras, eles não se aprofundam no assunto 
nem exercem o que aprenderam.

Precisamos nos reciclar continuamente quando 
a temática é a cura. Infelizmente, ao escutarem o 
pastor pregar sobre fé, cura ou qualquer assunto 
sobre os quais ouviram muitos ensinamentos, alguns 
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cristãos tendem a pensar: “Ah, já sei disso”. E, 
então, eles não entram em sintonia com o pregador. 
Ou seja, desistem de prestar atenção à mensagem, 
uma vez que acreditam ter aprendido tudo sobre 
a questão. Todavia, temos de nos lembrar de que 
não somos tão proficientes em nosso conhecimento 
quanto poderíamos ser. Além disso, nunca é demais 
revermos o que aprendemos.

Meu pai, Rev. Kenneth E. Hagin, contava, com 
frequência, uma história que ilustra bem o que quero 
dizer. Certa vez, em uma das igrejas onde promovia 
reuniões regulares, ele pregava sobre o versículo 24 do 
capítulo 11 do evangelho de Marcos. Ao término 
do culto, um presbítero, que o ouvira compartilhar 
os ensinamentos sobre essa Palavra, abordou-o. 
O presbítero confessou: “Pela 13ª vez escutei você 
pregar sobre Marcos 11.24, mas, apenas hoje, eu 
finalmente entendi esse texto”. 

É necessário tempo para “compreender”, ou seja, pre-
cisamos ouvir mais de uma vez sobre um assunto para 
nos apropriarmos dele e o entendermos plenamente.

Neste livro, quero discorrer sobre os fundamentos 
da cura. Os ensinamentos aqui contidos, talvez, 
sejam uma revisão para muitos leitores, mas, para 
outros, podem ser uma novidade.
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No decorrer dos capítulos, você será capaz de for-
mular um “plano de ação”, isto é, uma estratégia para 
alcançar um objetivo. O nosso propósito é andar em 
saúde divina, e a nossa estratégia para alcançar essa 
meta deve estar fundamentada na Palavra de Deus.

Ao analisar o que as Escrituras dizem sobre a 
questão da cura, podemos aprender como pôr em 
prática os fundamentos da cura em nossa vida e, 
assim, começar a andar em saúde divina.
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