
 

LIÇÃO 02 – A CURA ATRAVÉS DO 
SANGUE DE JESUS CRISTO 

TEXTO BIBLICO: Isaías 53.4-5 – 
Certamente, 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 
traspassado pelas nossas transgressões e 
moído pelas nossas iniquidades; o castigo 
que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas 
suas pisaduras fomos sarados. 

A segunda ocasião em que Jesus derramou Seu sangue foi quando flagelaram 
Seu corpo com o chicote de Roma. O único capaz de lavar e cobrir nossos 
pecados é o sangue de Jesus. Esse sangue fala da saúde para nossa vida. 

Depois do pecado de Adão e Eva o Senhor cobriu sua nudez, mas para isso Ele 
teve que sacrificar animais inocentes; este foi o primeiro derramamento de 
sangue do qual a Escritura faz menção. Este ato era uma alegoria (um símbolo) 
do que Jesus, milhares de anos depois, teria que fazer: oferecer-se em sacrifício 
pela redenção da humanidade. 

A estratégia de Satanás frente ao pecado é a culpa, que poderia ser comparada 
a urna sanguessuga, um vampiro, algo  que suga todo o sangue, que minimiza 
a força, que adormece o espírito de conquista. 

Há poder no sangue de Jesus 

Podemos alcançar saúde através do corpo ferido de Jesus. Nada pode estar 
fora de ordem em seu corpo; a saúde é uma bênção e não se deve permitir que 
o inimigo roube a paz com alguma enfermidade. 

A origem da enfermidade 

A enfermidade não é obra de Deus, você bem sabe que quando Deus criou o 
primeiro casal e o colocou no Jardim, disse a eles que da árvore do 
conhecimento do bem e do mal não deveriam comer, pois no dia em que 
comessem, certamente morreriam. 

O homem desobedeceu e pecou, e esta foi a porta que se abriu para que 
entrasse a enfermidade, a morte, a opressão e tudo o que tem estado 
amortecido na raça humana. Quando Jesus veio a este mundo sua missão 
específica era recuperar tudo o que Adão havia perdido, inclusive a saúde. 

Jesus ao tomar nosso lugar, se tornou nosso substituto; ele era a única pessoa 
que podia levar sobre o seu corpo todos os efeitos que vieram sobre a raça 
humana por causa do pecado de Adão. 

A enfermidade é o produto de um germe maligno, um micróbio que dá 
vida à enfermidade; ele vem com uma missão específica: matar, roubar e 
destruir o corpo humano. Alguns aceitam a enfermidade, cuidam dela, a 
alimentam com suas palavras, mas não deve ser assim, ela deve ser 
repreendida em nome de Jesus. 

O Evangelho de Lucas fala de uma mulher que durante dezoito anos tinha um 
espírito de enfermidade, andava encurvada e de maneira nenhuma podia 
endireitar-se. A ciência médica de hoje diagnosticaria a enfermidade como um 
problema de artrite avançada, aguda, crónica, porém a Palavra o chama de 
espírito de enfermidade. Quando Jesus a viu, a chamou e disse-lhe: "Mulher, 
estás livre da tua enfermidade; e impôs-lhe as mãos e imediatamente ela se 
endireitou, e glorificava a Deus" (Lucas 13:12b-13). 
 
Sua Palavra declara: "E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela 
palavra do seu testemunho; e não amaram as suas vidas até a morte" (Ap 
12..11); você simplesmente deve tomar o sangue que brotou do corpo de Jesus 
e aplicá-lo sobre sua vida. 

 A enfermidade não provém de Deus; 

 É consequência da rebelião e do pecado. 

Aplicação 

- Porte-se como uma pessoa curada; 

- Não aceite a enfermidade em sua vida nem em sua família; 
- Declare uma palavra de cura sobre toda sua casa. 

Ministração 

- Por causa do sangue derramado pelo corpo ferido de Jesus você tem direito à 
cura e a ser livre de toda dor; 
- Leve todos a confessar o poder da cura através do sangue. 
 

(Conduza as pessoas a uma oração de confissão do pecado, pedindo a 
Deus que verdadeiramente o seu lar seja um LAR DE PAZ) 

Oração: Ore por todos declarando e porfetizando sobre eles palavras de paz.  


