ESTUDO 22
A CURA QUE VOCÊ PROCURA
TEXTO: Tiago 5:16
QUEBRA-GELO:
Escolha alguém de sua célula que possa compartilhar uma experiência marcante com Deus
neste período de pandemia ou um testemunho de conversão a Cristo.
INTRODUÇÃO:
• Nas últimas semanas, muitas pessoas próximas têm enfrentado enfermidades.
• Os casos de covid continuam afetando muitos, muitas pessoas conhecidas ficaram
doentes.
• Além do corona vírus, outras enfermidades também trazem sofrimento às pessoas por
elas acometidas e aos seus familiares.
1. A CAUSA DAS ENFERIMIDADES
• Saiba que Jesus é aquele que tem poder para curar e essa cura está disponível à custa
do seu sacrifício. Leia Isaías 53:4-7.
• Essa profecia em Isaías foi escrita cerca de 700 antes de Cristo. São palavras fortes e
muito claras a respeito de Jesus.
• Mergulhar nesse texto nos faz compreender algumas coisas importantes:
1. Enfermidades e sofrimento não faziam parte do plano original: a bíblia explica que o
ser humano foi criado para ter pleno acesso à Deus, em um ambiente livre de
doenças, sofrimento e morte. Doenças e morte nos causam dor e incômodo, pois
não fomos criados para isso. O texto de Isaías mostra a doença como um problema
com o qual Deus se importa.
2. Enfermidades e sofrimentos têm sua origem no pecado: se o plano original era um
mundo livre de morte e doenças, o que aconteceu afinal? O ser humano escolheu
desobedecer a Deus e se afastar dele, com isso abrindo a porta para tanta dor. Jesus
explica em João 9:1-3 que não é sábio fazer uma correlação imediata entre um
pecado específico e uma doença específica, embora isso possa acontecer algumas
vezes, principalmente no caso de doenças de fundo emocional. A existência de
doenças se deve ao pecado e iniquidade que causou separação entre a humanidade
e Deus, sua fonte de vida.
3. Os pecados e doenças estavam sobre Jesus: nossos pecados nos separam de
Deus, pois ele é santo. No texto de Isaías aprendemos que Deus estava tão
empenhado em nos trazer de volta que enviou Jesus para receber em seu próprio
corpo o castigo dos nossos pecados. Nossa desobediência e independência
ofendem a Deus, e Cristo levou na cruz nossos erros e doenças, liberando salvação
e cura a todos que o recebem pela fé.
•
•

Você já ouviu a expressão “Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo”? O que essa
expressão significa?
No antigo testamento, as pessoas sacrificavam animais (muitas vezes cordeiros)
enquanto clamavam a Deus o perdão dos seus pecados, em um gesto simbólico em
que aquele animal era morto no lugar do devedor. Jesus é o cordeiro de Deus que tira
definitivamente os pecados de todo aquele que pela fé os lança sobre os ombros de
Cristo.

•
•

Repare no texto que Jesus não abriu a boca para reclamar e aceitou ser crucificado
voluntariamente como o maior ato de amor que já foi feito. Os evangelhos registram
exatamente essa atitude de Jesus, calado e se entregando diante dos seus acusadores.
Você crê que Jesus morreu pelos seus pecados?

2. A CURA MAIS IMPORTANTE
• Pedro, um dos amigos mais próximos de Jesus, cita na sua carta um trecho do mesmo
capítulo de Isaías que acabamos de ler. Leia 1 Pedro 2:22-25.
• Pedro explica que Jesus condenou na cruz os pecados da humanidade, liberando poder
para salvar e curar.
• O mais interessante é notar o efeito que o sacrifício de Jesus gerou em Pedro.
• Veja a diferença entre essas atitudes:
• 1. Postura de cobrador: muitas pessoas quando escutam a maravilhosa notícia de que
Jesus levou sobre si os pecados e enfermidades, assumem uma postura de cobrar as
coisas de Deus, de reivindicar seus direitos de serem curados. Pense em alguém que
com generosidade e amor extravagante dá o próprio filho para morrer em seu lugar.
Seria coerente cobrar alguma de Deus? Ele está nos devendo algo?
• 2. Postura de devedor: veja que Pedro assume uma atitude bem diferente. Ele que
conheceu Jesus bem de perto, entendeu que Cristo havia feito tudo por ele e que agora,
em retribuição, o certo seria dar a vida de volta a Deus, “morrendo para os pecados” e
se “convertendo” (mudando de direção).
• Sabemos que Cristo tem poder para curar qualquer enfermidade. A mais importante das
doenças para o qual a cura foi liberada é o pecado. Curas físicas são muito importantes
e cada pessoa que enfrenta uma enfermidade sabe como a saúde é fundamental.
• Lembre-se que o olhar de Deus é bem mais amplo do que o nosso e a maior
preocupação dele é com a nossa eternidade.
• No grego, língua em que o novo testamento foi escrito, existem duas palavras para
vida: bio = vida biológica; e zoe = vida de Deus ou vida espiritual.
• Vivemos em um mundo caído e nem sempre será possível experimentar a cura no bios.
Entretanto, a cura mais séria que vai determinar a eternidade de cada um é aquela que
sem a qual ninguém pode viver perto de Deus. Deixe de ser uma ovelha desgarrada e
independente, que acha que sabe o que é melhor para si.
• Confie em Jesus! Ele deu a vida por você e agora é hora de você dar sua vida a ele!
• Eu vim para que tenham vida (zoe), e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor. O
bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. (João 10:10-11).
CONCLUSÃO
• Encerre este estudo pedindo para cada presente listar pedidos de oração ligados à
enfermidades e orem uns pelos outros.

