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JESUS – A palavra que cura
Deus, com braço forte, tirou o povo de Israel do Egito. A
Palavra de Deus diz que saíram mais de seiscentos mil homens,
a pé.
O Salmo 105, versículo 37 diz que não houve um enfermo
sequer no meio do povo de Israel, porque eles comeram do
cordeiro, da páscoa, comeram da carne do Filho de Deus.
Se na simbologia de um cordeiro eles foram curados,
imagine nós, hoje, no corpo de Cristo! É impossível sermos
enfermos, doentes, cansados.
No livro de Êxodo capítulo 15, versículo 26, o Senhor nos
ensina a vivermos livres de toda enfermidade. Observe o que
diz:
“Disse Ele: Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu
Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e
inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e
guardares todos os teus estatutos, nenhuma enfermidade
virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou
o Senhor que te sara.”
Ouviu?
Você pode dar glória a Deus?
Se você ouvir atentamente a voz do Senhor, obedecer aos
seus mandamentos, estatutos e andar neles, nenhuma
enfermidade virá sobre ti porque Deus disse: Eu sou o Senhor
que te sara.
Esta é uma promessa do Senhor para as nossas vidas.
Preste atenção: Deus tirou o povo do Egito, não deixou um
enfermo sequer, sarou a todos quando eles comeram do
cordeiro. Eles começaram a caminhar rumo à terra prometida,
mas primeiro tinham que passar pelo deserto. Agora veja a
atitude desse povo.
Abra a sua Bíblia no livro de Números capítulo 21:1-4:
“Quando o rei cananeu de Arade, que habitava no
Neguebe, soube que Israel vinha pelo caminho de Atarim,
pelejou contra Israel, e levou alguns prisioneiros dentre
eles.

Então Israel fez um voto ao Senhor, dizendo: Se
entregares este povo em minhas mãos, destruirei
totalmente as suas cidades.
O Senhor ouviu a voz de Israel, e entregou-lhes os
cananeus. Os israelitas os destruíram totalmente, a eles e
a suas cidades; assim o lugar passou a ser chamado
Hormá.
Então partiram do monte Hor, pelo caminho do mar
Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo
tornou-se impaciente no caminho...”
Jesus Cristo é o caminho. O povo tornou-se impaciente e
não observava o que Deus fazia.
Continuando, versículo 5:
“Falaram contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que
nos fizestes subir do Egito, para morrermos neste
deserto? Aqui não há pão nem água, e nossa alma
detesta este miserável pão”.
Jesus Cristo disse: Eu sou o pão vivo.
Ou seja, eles chamaram Jesus de miserável.
Naquela época Deus os sustentava com o maná (pão) e
além disso, fazia a água brotar da rocha para os satisfazer.
O povo, porém, tornou-se impaciente e rejeitou a Jesus, o
pão, chamando-o de miserável. Murmuravam dizendo que a
vida de escravidão no Egito era melhor.
Hoje em dia, muitos continuam agindo como o povo de
Israel, preferindo a vida que tinham no mundo, reclamando das
tribulações. Falam contra Deus e seus ministros.
Veja o que acontece quando as pessoas têm atitudes como
essas. Vá para o versículo 6:
“Então o Senhor enviou contra o povo serpentes
venenosas, que os picavam, e morreu muita gente de
Israel”.
Por que Deus mandou serpentes venenosas?
A serpente, amado (a) significa Satanás, o inimigo das
nossas almas, que vem para roubar, matar e destruir (Jo10:10).

Deus não tinha como deter aquele espírito de enfermidade
por causa da rebeldia do povo de Israel, que o rejeitara,
desejando voltar ao Egito.
Jesus Cristo é o único que fica entre nós e o diabo, porém
aquelas pessoas o rejeitaram. Quando recusamos a Palavra de
Deus, que é Jesus Cristo, não temos nenhuma proteção contra o
inimigo.
Versículos 7-9.
“O povo veio a Moisés e disse: pecamos, pois temos
falado contra o Senhor e contra ti; ora ao Senhor que tire
de nós estas serpentes. Então, Moisés orou pelo povo.
E disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente e põena sobre uma haste; todo aquele que foi mordido e olhar
para ela viverá.
E Moisés fez uma serpente de bronze e a pôs sobre uma
haste, então quando alguém era mordido por alguma
serpente que olhava para a serpente de bronze,vivia”.
Aleluia?
Agora vamos para o livro de João 3:14-18.
“Assim como Moisés levantou a serpente no deserto,
da mesma forma importa que o Filho do Homem seja
levantado, para que todo aquele que nele crê, não pereça,
mas tenha a vida eterna.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu
o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê
não pereça, mas tenha a vida eterna.
Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para
que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse
salvo por ele.
Quem crê nele não é condenado; mas quem não crê já
está condenado, porque não crê no nome do unigênito
Filho de Deus”.
Você entendeu agora?
Quando Deus mandou Moisés levantar a serpente no
deserto era um símbolo de Jesus Cristo.
A serpente foi amaldiçoada por Deus no Jardim do Éden.
Veja o que diz em Gênesis 3:14:

“Disse, pois, o Senhor Deus à serpente: Porque
fizeste isso, maldita és entre todos os animais domésticos
e entre todos os animais do campo; sobre o teu ventre
andarás e pó comerás todos os dias da tua vida”.
Deus amaldiçoou a serpente, que era Satanás e havia sido
destituído do céu.
E o que Ele disse a Moisés?
Faça uma serpente e pendure-a sobre uma haste,
indicando que Jesus seria crucificado, fazendo-se maldição em
nosso lugar. E todo aquele que olhar para Jesus é curado.
Volte para Gênesis 3:15.
E porei inimizade entre ti e a mulher (a igreja) e
entre a tua descendência e o seu descendente (Jesus
Cristo), este lhe ferirás a cabeça e tu lhe ferirás o
calcanhar”.
O inimigo não pôde parar o caminhar de Jesus.
A mulher é a igreja. Então quando você e eu pecamos
contra Deus e rejeitamos a sua Palavra, damos total liberdade
para que o diabo nos ataque com enfermidades, doenças, por
causa da iniqüidade. Foi por esse motivo que o povo de Israel
pereceu.
Veio, porém, Jesus, fez-se maldição em nosso lugar
naquela cruz, para que todo aquele que olhar para Ele não
pereça, mas tenha a vida eterna e viva sarado, liberto.
Enquanto você está lendo esta ministração toda a doença
do seu corpo está saindo, porque somos limpos pela Palavra de
Deus.
Você está olhando para a Palavra, que é Jesus. Todo aquele que
olhava para a serpente, vivia. Talvez você foi picado por um
câncer, mas se decidir olhar para Jesus Cristo, esta enfermidade
terá que se retirar de seu corpo.
Vamos ver o que Jesus sofreu por nós.
Abra a sua Bíblia em Isaías 53:4-5
“Verdadeiramente, ele (Jesus) tomou sobre si as
nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si,
contudo nós o reputamos como aflito, ferido de Deus e
oprimido.
Mas ele foi pelas nossas transgressões e moído
pelas nossas iniqüidades, o castigo que nos traz a paz
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Há dois mil anos atrás, Deus mandou Jesus Cristo para ser
enfermo em seu lugar. Não teve uma morte como a de Jesus.
Quando a enfermidade que veio sobre você entrou em Jesus
Cristo, o corpo dele foi todo moído.
No versículo 10 diz assim:
“Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o
enfermar...”.
Deus fez Jesus Cristo enfermar na cruz para que você seja
sarado.
Então você me diz:
Mas por que eu ainda estou doente?
Porque você ainda não olhou para Jesus, não reconheceu o
que Ele fez.
“Ao Senhor agradou moê-lo...”.
Jesus ficou totalmente desfigurado. Quando os soldados o
tiraram da cruz, não o reconheceram. Todo tipo de
enfermidades, doenças afligiu um homem só, em um só
instante, a tal ponto que Jesus disse:
“Deus meu, Deus meu por que me desamparaste?”
Deus desamparou Jesus para nunca desamparar você!
No livro de Isaías 52:13-15, o profeta descreve a visão
que teve a respeito da crucificação de Jesus a aproximadamente
700 anos antes do ocorrido.
“Vede, o meu servo procederá com prudência; será
engrandecido, e elevado, e muito sublime.
Exatamente como muitos pasmaram à vista dele...”
O que é pasmar?
Admirar, espantar.
Quando a enfermidade tocou Jesus, muitos se
espantaram. Os soldados que o crucificaram se quebrantaram e
reconheceram que verdadeiramente Ele era o Filho de Deus.

Ao verem Jesus retorcendo na cruz, as enfermidades se
manifestando em seu corpo, os seus dentes caindo, os olhos
saltando, a sua carne sendo toda moída.
Leia o Salmo 22 e verá como o Senhor ficou na cruz.
Jesus morreu porque a nossa morte, os nossos pecados,
as nossas enfermidades bateram sobre Ele. Os problemas de
todos o atingiram em um só momento.
“Exatamente como muitos pasmaram à vista dele – o seu
parecer estava tão desfigurado, mais do que o de outro
qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros
filhos dos homens...”.
Nunca... nunca houve uma morte como a de Jesus, e nem
haverá. Ninguém derramou sangue inocente, justo como Ele
derramou por você.
Os discípulos não creram que Jesus havia ressuscitado
porque viram a morte destruí-lo. Tomé disse que só creria se o
visse e o tocasse.
Você me pergunta: Então como eu faço para receber?
É isso que iremos aprender.
“...assim borrifará a muitas nações, e os reis
fecharão as suas bocas por causa dele. Pois aquilo que
não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram
entenderão”.
Até os sacerdotes entenderam que haviam crucificado o
Filho de Deus.
Volte para Isaías 53:5.
“Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído
pelas nossas iniqüidades; o castigo que nos traz a paz
estava sobre ele...”.
Castigaram um justo até a morte para que você fosse
restaurado, livre.
Sabe por que às vezes a enfermidade vem sobre o seu
corpo?
Porque você ainda não foi ligado à videira verdadeira
(Jesus). Precisa ser enxertado nela para sugar a sua vida. Se

você não tiver essa comunhão com Deus, ficará vulnerável aos
ataques do inimigo.
Por isso Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador.
Olhe o que diz no livro de Atos 4:12.
“Em nenhum outro há salvação, pois também
debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os
homens, pelo qual devamos ser salvos”.
Você talvez já procurou todos os recursos, já gastou todo
o seu dinheiro com médicos, como aquela mulher que tinha um
fluxo no sangue e ninguém pôde curá-la. Ela foi primeiro buscar
o natural.
Por que você não decide hoje buscar o sobrenatural, buscar o
nome de Jesus? Pois em nenhum outro há salvação.
Não há nomes de médicos, psicólogos que salvam e
curam. E só no nome de Jesus que há salvação. Guarde a sua
vida debaixo do nome de Jesus, pois ali ninguém pode te tocar.
Tudo o que temos deve estar guardado debaixo desse nome.
Não existe ninguém que entenda o homem como Deus,
pois foi quem o criou. Por que então deixar para procurá-lo por
último?
Vamos para o livro de Salmos 107:13-20.
“Então clamaram ao Senhor na sua angústia e ele os
livrou das suas aflições. Tirou-os das trevas e das
sombras da morte e quebrou as suas cadeias.
Dêem graças ao Senhor pelo seu constante amor, e
pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens,
pois quebra as portas de bronze e despedaça os ferrolhos
de ferro.
Loucos, por causa do seu caminho de rebeldia, e por
causa das suas iniqüidades foram afligidos. A sua alma
aborreceu toda a comida, e já chegavam às portas da
morte. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e ele
os livrou das suas aflições. Enviou a sua palavra e os
sarou; livrou-os da destruição.”
Deus enviou a sua palavra para nos curar!

Certa vez fui ministrar para um homem tetraplégico. Então
falei do amor de Jesus, do sacrifício Dele na cruz, mas o rapaz
não recebeu a palavra.
Quando estava me retirando perguntei-lhe: Você já ouviu
falar em um homem que está revolucionando na área da
neurologia? Rapidamente ele olhou para mim muitíssimo
interessado e perguntou: Quem? E eu lhe respondi: Eu lhe falei
do Deus que criou aquele cientista e você não creu, preferindo
confiar em um homem. Se você não der crédito à palavra do
Senhor não sairá dessa cama.
É só a palavra de Deus que pode sarar, libertar. A Bíblia
diz que ela é refrigério para os ossos.
E você me pergunta: Como eu faço para crer? Eu leio a Bíblia
mas não entendo, ainda não consigo crer!
Vamos para o livro de Romanos 10:8
“Mas que diz? A palavra está junto de ti; está na tua
boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que
pregamos.
Se com a tua boca confessares a Jesus como
Senhor...”
Quem você confessa como senhor em sua vida? A
enfermidade ou a palavra de Deus?
Quando a enfermidade vier, diga assim: Enfermidade, a
Palavra de Deus diz que eu sou sarado (a), então eu te rejeito
em nome de Jesus.
E comece a confessar essa verdade.
Continuando:
Se com tua boca confessares a Jesus (a palavra)
como Senhor e em teu coração creres que Deus o
ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o
coração se crê para justiça e com a boca se faz confissão
para salvação”.
Com a boca você precisa fazer confissão para salvação.
Descobri que se eu confessar a palavra que diz respeito
aos problemas eles têm que sair.
Quando comecei a entender essas coisas, ainda era
pescador. Certa vez mergulhei muito fundo, estourei os
tímpanos e os meus ouvidos infeccionaram. A infecção já estava

atingindo o olho, a garganta. Eu estava em uma situação muito
difícil.
Quando li este versículo, comecei então a confessá-lo e
agradecer a Deus por ter enviado Jesus Cristo e ele ter sofrido
toda aquela dor por mim.
Fiz isso durante quinze dias e não vi resultado.
As pessoas me diziam para tomar providência, ou ficaria
pior. Então eu respondia: A palavra de Deus diz que em nenhum
outro nome há salvação. É com o nome de Jesus que eu fico e
rejeito esse mal.
No 16° dia, já cansado de andar da sala para a cozinha
confessando a palavra, sentei-me no sofá, já eram duas horas
da manhã, e disse: Pai, eu estou cansado! E acabei cochilando.
De repente ouvi um barulho em meus ouvidos e acordei
assustado. Coloquei as mãos sobre a orelha e já não havia
nenhuma infeccção, nem dor.
Confessei a palavra durante 16 dias porque demorei todo
esse tempo para crer que Jesus verdadeiramente havia levado
as minhas dores e enfermidades. E foram 5 anos para crer que
Jesus se fez pobre para que eu fosse enriquecido.
Quanto tempo você vai levar para crer que Jesus já fez por
você?
Por isso precisamos confessar a palavra de Deus.
Chegue diante do Pai e diga: A tua palavra diz que eu sou
sarado, livre, próspero e eu creio.
Confessamos não para convencer a Deus, mas a nós
mesmos.
Deixe Jesus Cristo convencê-lo.
Eu ficava dia após dia, hora após hora confessando:
Verdadeiramente ele levou sobre si as minhas enfermidades e
as minhas dores levou sobre si. Pelas suas pisaduras eu sou
sarado.
Determinava na vida de escassez e pobreza em que vivia,
dizendo: Eu não atento para as coisas que eu vejo, porque elas
são temporárias e as que eu não vejo são eternas.
Confessava versículos como este noite e dia, até que a
palavra se tornava viva dentro do meu coração.
Muitos têm a palavra guardada apenas na mente, mas
dessa forma ela não funciona. A palavra em seu coração te
garante salvação, vida eterna, liberdade nessa terra.

Por causa da nossa rebeldia é que o diabo nos ataca e vem
contra nós como um leão faminto, buscando a quem possa
tragar.
Abra a sua Bíblia em I Pedro 5:6-8.
“Humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão de
Deus, para que a seu tempo vos exalte. Lançai sobre ele
toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós.
Sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em
derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa
tragar”.
O leão se alimenta de quê?
De carne, não é?
O diabo também. Ele vem pelo cheiro da carnalidade, da
incredulidade. Quando você sabe que está escrito e não crê,
então aí vem o leão rondando você, lançando enfermidades.
Mas está escrito: Sujeitai-vos a Deus e resisti o diabo
e ele fugirá de vós. (Tiago 4:7)
“Resisti-lhe, firmes na fé...”.
Como é resistir firme na fé?
É fazer como eu fiz durante aqueles 16 dias. Confessando
a palavra inúmeras vezes, porque o leão queria me matar. Fui
sujeitando-me a palavra de Deus, resistindo o maligno e ele
teve que fugir.
Não viva na incredulidade, mas na fé!
Diga assim: Pai, eu creio no que está escrito. Até que você
seja convencido da verdade de Deus.
Certo dia eu estava chorando para Deus, porque havia lido que
bem-aventurado são os que choram e Ele me disse assim: Filho,
eu não sou emocional, mas espiritual. E este versículo quer
dizer que bem-aventurado são os aquebrantados, porque crêem
em mim.
O seu espírito tem que ser doutrinado a crer na palavra de
Deus. Lance a sua fé sobre o que Deus diz e confesse isso todos
os dias sobre a sua vida.
Eu me levanto todas as manhãs dizendo: Pai, graças te
dou porque eu sou sarado.

Às vezes digo assim, olhando-me no espelho: Célio, Jesus
morreu por você na cruz! O que ele sofreu foi para que você
ficasse livre. Creia nisso.
Faça assim.
Observe as dores que você tinha, já não as tem mais.
Você olhou para Jesus e ele te livrou. Comporte-se como
uma pessoas sarada, pois ele já levou essa enfermidade e essa
dor.
“Em nenhum outro há salvação, pois também
debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os
homens, pelo qual devamos ser salvos”.
Aceite esse nome.
Eu quero orar com você:
Pai celeste, em nome do teu Filho Jesus, único nome
através do qual temos salvação, eu oro agora e ministro saúde
sobre essas pessoas, cura sobre elas, milagres sobrenaturais.
Eu declaro agora que todo o espírito de enfermidade desapareça
de seus corpos. E que eles recebam livramento, saúde, pois o
Senhor disse que tu és o Deus que nos sara.
Então eu declaro saúde, paz sobre essas pessoas. Todo o
caroço, infeccção, labirintite desapareçam em nome de Jesus.
Pai, que elas não se esqueçam de dar ao teu Filho Jesus
toda a glória, louvor e adoração.
Que o nome de Jesus seja glorificado pela fé que houve em cada
coração em receber a tua palavra, em receber saúde para a
glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém.

