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PONTOS PRINCIPAIS: 

 Nós preparamos as pessoas e Deus faz o milagre. 

 Nós temos que trabalhar em conjunto com Deus. 

 Os quatro passos: 

1. O poder  da imaginação. 

2. Falar o que você imaginou. 

3. O que falar. 

4. Como receber o seu milagre. 

 

 

Esta lição sobre cura foi escrita de acordo com a experiência 

pessoal de Reverendo Mark Shutes. 

Depender do Poder de Deus. 

Eu listei abaixo alguns passos que o Senhor me ensinou sobre 

os milagres de cura. Eu particularmente orei por muitas 

pessoas que receberam milagres de cura. Eu vi muitos tipos de 

doenças sendo curadas instantaneamente. 

Eis uma importante segredo que o Senhor me ensinou. Um dia 

Ele disse: "Mark, prepare você as pessoas que Eu faço o 

milagre!" Deixe-me lembrar a você que você não pode curar 

pessoas e que você não pode fazer milagres por si mesmo. Nós 

somos instrumentos que Ele escolheu usar se nossas 

motivações forem as corretas e se nós usarmos os princípios 

certos. 

Eu estou escrevendo esta lição com toda a humildade perante 

Deus para que, de alguma maneira, eu possa ajudar pessoas a 

espalhar o Evangelho de Cristo. 

Nesta lição eu abordarei sobre os quatro passos que eu sigo 

para preparar pessoal para um milagre de cura. Mas primeiro, 

deixe-me fazer uma introdução com as seguintes palavras: Por 

favor, não pense que é através de nossa santidade ou poder é 

que poderemos curar alguém! 

Eu costumava ser da opinião da que você tinha que forçar a 

Deus a curar pessoas, e que você deveria orar muito para que 

um milagre acontecesse. Muitos anos atrás, quando eu estava 

sob a liderança do Reverendo Raymond Nicholls (ele era um 

representante da igreja na Bielorrússia naquele tempo), eu tive 
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a oportunidade de aprender uma regra muito importante que 

eu nunca mais esqueci. 

O Reverendo Nicholls estava nos Estados angariando fundos e 

me deixou responsável pelos cultos na igreja. Nós estávamos 

fazendo cultos em um teatro e eu convidei abri o altar para as 

pessoas viessem para a frente para serem curadas, assim 

como eu via o Reverendo Nicholls fazer. Eu pensei que poucas 

pessoas viriam a frente com dores de cabeça ou com alguma 

condição que não me envergonhasse tanto caso eles não 

fossem curados imediatamente. 

Com grande espanto eu vi as pessoas virem ao altar. Eu estava 

chocado porque eu comecei a pensar sobre todas as orações 

que eu teria que fazer para eu convencesse Deus a curar todas 

estas pessoas. Eu caí em frente a primeira pessoa da fila e 

comecei a chorar. As pessoas provavelmente pensaram que 

Deus estava se movendo em mim, mas na verdade, eu estava 

com dó de mim mesmo. 

Naquele momento Deus falou comigo e me disse: "Eu amo 

curar pessoas!". Eu instantaneamente entendi  que eu não 

tenho que forçar Deus a curar alguém porque Ele ama curar as 

pessoas! Eu fiquei em pé, levantei minha mão e ordenei que 

aquelas pessoas fossem curadas. E fui indo até o final da fila. 

No momento em que eu estava orando por todos, o Espírito 

Santo se moveu de uma grande maneira. Até onde eu sei, 

todos disseram que foram curados. 

Depois disso, Deus começou a me ensinar, pouco a pouco, os 

princípios nos quais Ele opera, e como preparar as pessoas 

para receberem a cura. 

Abaixo estão os quatro passos que Deus me ensinou. Eu oro 

para que você os use para a glória de Deus e para que Ele flua 

através de você livremente  para que seja cumprida toda a 

vontade Dele. 

Um estudo feito sobre o Crescimento da Igreja concluiu que 

somente 5% de todo o crescimento no livro de Atos se deu 

através  do funcionamento da Igreja. Os outros 95% se deram 

através da dinâmica do Espírito. Um exemplo disso é quando 

um homem foi curado na porta chamada Formosa. Milhares de 

pessoas vieram para ver e o resultado foi que 5 mil pessoas 

creram. 

Recentemente eu soube de uma estatística adicional que me 

surpreendeu. É estimado que tinham aproximadamente 200 

mil pessoas vivendo em Éfeso durante o tempo do apóstolo 

Paulo, 40 mil delas eram creram. Isto significa que 20% deles 

criam no único Deus, crentes apostólicos. 

Nós precisamos ser mais dependentes da dinâmica do Espírito 

do que em nossas próprias habilidades ou agendas. Por favor, 
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não me leve a mal. Eu verdadeiramente acredito em uma Igreja 

organizada, também creio que Deus quer que nós sejamos 

organizados. Entretanto, eu creio que nós precisamos depender 

mais do poder de Deus e não tanto de nossas agendas. Uma 

programação por si só não pode trazer multidões, mas Deus 

pode usar uma programação para alcançar multidões. 

“Minha mensagem e minha proclamação não se formaram de 

palavras persuasivas de conhecimento, mas constituíram-se 

em demonstração do poder do Espírito, para que a vossa fé 

não se fundamente em sabedoria humana, mas no poder de 

Deus." (1 Coríntios 2:4-5 KJA). 

O apóstolo Paulo diz em Romanos 15:18-19 (KJA), "Porque não 

ousaria falar de assunto algum senão expressamente daquilo 

que Cristo tem realizado por meu intermédio em palavras e 

ações, com o objetivo de conduzir os gentios a obedecerem a 

Deus, pelo poder de sinais e maravilhas e por meio do poder do 

Espírito Santo; de modo que desde Jerusalém e arredores, até 

Ilírico, tenho proclamado plenamente o Evangelho de Cristo." 

O apóstolo Paulo disse que ele fez os Gentios obedientes ao 

evangelho através de palavras e ações, através do poder de 

sinais e maravilhas. Você pode dizer, "Bem, este foi o apóstolo 

Paulo". 

Mateus 4:23-25 (KJA), "E percorria Jesus toda a Galiléia, 

ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do Reino e 

curando todas as enfermidade e males entre o povo. E sua 

fama correu por toda a Síria; e trouxeram-lhe, então, todos 

aqueles que sofriam, acometidos de várias enfermidades e 

tormentos, os endemoninhados, os lunáticos e os paralíticos. E 

Jesus os curava. E uma grande multidão da Galiléia, Decápolis, 

Jerusalém, Judéia e de além do Jordão seguia a Jesus." 

Perceba a tática de Jesus em ministrar o Evangelho através de 

sinais e maravilhas! Você pode dizer, "Bem, este foi Jesus!". 

Atos 5:12-16 (KJA), "Muitos sinais e maravilhas eram 

realizados entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E todos os 

que creram costumavam reunir-se, em comunhão, junto ao 

Pórtico de Salomão. Todavia, ninguém de fora tinha coragem 

de juntar-se a eles, ainda que o povo os tivesse em grande 

estima. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam 

no Senhor e eram acrescentados à comunidade, a ponto de os 

doentes serem levados para as ruas e colocados em leitos e 

macas para que, quando Pedro passasse, ao menos sua 

sombra se projetasse sobre alguns deles. Da mesma forma, 

das cidades ao redor, vinha muitas gente a Jerusalém, 

trazendo doentes e pessoas atormentadas por espíritos 

demoníacos, e todos eram libertos." 
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Perceba que os apóstolos tinham as mesmas táticas de 

ministrar o evangelho do que Jesus fez: através de sinais e 

maravilhas! Você pode dizer, "Bem, estes foram os apóstolos!". 

João 14:12-14 (KJA),"Em verdade, em verdade vos asseguro 

que aquele que crê em mim fará também as obras que Eu faço 

e outras maiores fará, pois eu vou para meu Pai"  E assim, seja 

o que for que vós pedirdes em meu Nome, isso Eu farei, a fim 

de que o Pai seja glorificado no Filho. Se vós pedirdes algo em 

meu Nome, Eu o farei." 

Isto é muito importante. Jesus disse que aqueles que crerem 

Nele farão as mesmas obras que a Dele. O intenção é que Deus 

seja glorificado através da exibição de sinais e maravilhas; 

provando que Jesus é o Messias, o Salvador do mundo. Depois 

de crer no evangelho, eles se voltam a Deus e obedecem o 

evangelho. 

Marcos 16:15-18 (KJA), " E lhes ordenou: "Enquanto estiverdes 

indo pelo mundo inteiro proclamai o Evangelho a toda criatura. 

Aquele que crer e for batizado será salvo. Todavia, quem não 

crer será condenado! “E estes sinais seguirão aos que crerem: 

Em meu Nome expulsarão demônios; em línguas novas falarão. 

Pegarão serpentes com as mãos; e, se algo mortífero beberem, 

de modo nenhum lhes fará mal, sobre os enfermos imporão as 

mãos e eles serão curados!"  

O Reverendo Sam Latta faz uma pergunta; “Você quer trabalhar 

para Deus ou com Deus?” Minha resposta foi muito simples: Eu 

quero trabalhar com Deus. A Bíblia diz que nós somos 

trabalhadores junto com Ele. 

Passo 1: O poder  da imaginação 

Mateus 5:27-28 (KJA), “Ouvistes o que foi dito:"Não cometerás 

adultério". Eu, porém, vos digo, que qualquer que olhar para 

uma mulher com intenção impura, em seu coração, já cometeu 

adultério com ela." 

A chave aqui é que ele simplesmente imaginou em seu 

coração. 

Provérbios 23:7 (JFA), “Pois como imaginou na sua alma, assim 

é: "Come e bebe, mas o seu coração não está contigo". 

Qualquer coisa que domine os pensamentos de uma pessoa 

envolverá também suas emoções, então elas o dominarão e a 

pessoa acabará se tornando no que pensou. 

Mateus 9:20-22 (KJA), “De repente, uma mulher que há doze 

anos vinha sofrendo de hemorragia, alcançou-o por trás e 

tocou na borda do Seu manto. Pois dizia essa mulher consigo 

mesma:"Se eu conseguir apenas lhe tocar as vestes, serei 

curada". Então Jesus voltou-se e assim que viu a mulher lhe 
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disse:"Anime-se grandemente, filha, a tua fé te salvou!" E, 

desde aquele momento, a mulher ficou sã". 

Perceba o que ela dizia consigo mesma, “Se eu conseguir 

apenas lhe tocar as vestes, serei curada.” Isto foi feito com as 

suas emoções. São as emoções que motivam uma pessoa a 

ser algo. Isso então dominou ela e ela tornou-se no que ela 

imaginou que seria. 

Hebreus 11:1 (KJA), “Ora, a fé é a certeza de que haveremos 

de receber o que esperamos, e a prova daquilo que não 

podemos ver.” Como você pode esperar por algo que você não 

vê no mundo físico? Imagine! 

Hebreus 11:6 (KJA) "Em verdade, sem fé é impossível agradar 

a Deus; portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima é 

indispensável crer que Ele é real e que recompensa todos os 

buscam." 

Quando nos aproximamos de Deus, temos que visualizar a 

oração já respondida. Senão, começamos a implorar, o que é 

um sinal de descrença (foi exatamente o que fiz no altar). Nós 

precisamos ver claramente as nossas orações respondidas. 

Efésios 3:20 (KJA), “Aquele que é poderosos de realizar 

infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou imaginamos, 

de acordo com o seu poder que age em nós.” 

Note, "pedimos ou pensamos" (imaginação)! A Bíblia diz que “A 

fé sem obras é morta”, portanto pensar apenas não é 

suficiente, mas você deve agir para que sua fé seja mostrada. 

Passo 2: Falando o que você imaginou 

Sentir a presença de Deus e pensar que você tem um milagre 

não é o suficiente. Nós temos que ir além disso. Deus tem uma 

grande imaginação. Somente Deus sabe quanto tempo Ele 

imaginou antes de Ele criar. O primeiro fato é que nós fomos 

feitos a imagem de Deus, e para que nós façamos algo, temos 

que imaginar primeiro. Se mover sobre a face das águas não foi 

bastante para o Espírito Dele. Ele foi além e falou, e aconteceu. 

Mateus 8:6-10 (KJA), “…Senhor, meu servo está em casa, 

paralítico e sofrendo horrível tormento. Então, jesus lhe disse: 

Eu irei curá-lo. Ao que respondeu o centurião: Senhor, não sou 

digno de receber-te sob o meu teto. Mas dize apenas uma 

palavra, e o meu servo será curado. Porque eu também sou 

homem debaixo de autoridade e tenho soldados às minhas 

ordens. Digo a um: Vai, e ele vai; e a outro: Vem, e ele 

vem.Ordeno ao meu servo: Faze isto, e ele o faz. 

Ao ouvir isto, Jesus maravilhou-se, e disse aos que o seguiam: 

Com toda certeza vos afirmo que nem mesmo em Israel 

encontrei alguém com tão grande fé. 
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Perceba que a Palavra falada é de grande fé. Depois do 

ocorrido, Jesus levou Seus discípulos a um barco, e então 

permitiu que viesse um tormenta enquanto Ele dormia. Talvez 

Ele quisesse que eles praticassem uma grande fé falando a 

Palavra! 

Mateus 8:23-26 (KJA), “Entrando Jesus no barco, seus 

discípulos O seguiram. De repente, sobreveio no mar uma 

violenta tempestade, de tal maneira que as ondas encobriram 

o barco. Ele, contudo, dormia. Então, seus discípulos vieram  

despertá-lo, clamando: Senhor, salva-nos! Vamos todos 

perecer! 

Mas Jesus disse a eles:"Por que estais com tanto medo, 

homens de pequena fé? E, levantando-se, repreendeu os 

ventos e o mar, e houve plena calmaria." 

Eles clamaram a Jesus com medo. Não foi isso o que Jesus 

queria que eles fizessem. Ele queria que eles falassem para a 

tempestade, pois foi exatamente isso o que Jesus fez. Ele falou 

diretamente com os ventos e o mar, e o milagre aconteceu. 

Marcos 11:22-24 (KJA), “Observou-lhes Jesus: Tende fé em 

Deus! E, com toda a certeza eu vos asseguro, que se qualquer 

pessoa ordenar a este monte: Levanta-te e lança-te no mar, e 

não houver dúvida em seu coração, mas crer que se realizará o 

que pede, assim lhe será feito. Portanto, vos afirmo: Tudo 

quanto em oração pedirdes, tenhais fé que já o recebestes, e 

assim vos sucederá". 

Qualquer que tiver fé em Deus pode falar para a montanha, e 

se não tiver dúvida em seu coração (muito importante), isso 

acontecerá. 

Passo 3: O que falar 

Mateus 16:18-19 (KJA), “Da mesma maneira Eu te digo que tu 

és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as 

portas do Hades não prevalecerão contra ela. Eu  darei a ti as 

chaves do Reino dos céus; o que ligares na terra haverá sido 

ligado nos céus, e o que desligares na terra, haverá sido 

desligado nos céus"  

Você tem autoridade para fazer o que? Peça a Deus para te dar 

autoridade sobre toda a doença, enfermidade, e sobre o diabo. 

Amarre a doença e enfermidades e libere a cura. Se alguém 

tem medo de sua vida, repreenda o medo e libere a paz. Este é 

o princípio do que falar. 

um dia minha esposa ficou tão doente que ela nem podia sair 

da cama por causa das dores. Ela pediu para por favor eu orar 

por ela. Eu sei que eu tenho autoridade sobre as doenças e 

enfermidades, então eu falei com a doença e ordenei que ela 

fosse embora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu liberei  a 
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cura em seu corpo e comandei para que fosse curada em nome 

de Jesus. Depois disso perguntei como ela se sentia. Ela disse 

que ainda doía, nada mudou. Eu não fui na presença de Deus 

para perguntar por que Ele não tinha curado ela, que eu tinha 

fé, etc. Eu comecei a louvar a Deus e assim que eu comecei a 

louvá-lo, o poder do Espírito Santo desceu sobre mim e eu 

voltei até a minha esposa e falei as mesmas palavras que eu 

disse anteriormente na oração, e Deus a curou  

instantaneamente. 

Uma noite eu estava dormindo e uma voz falou tão alto comigo 

que seu sentei rápido na cama. A voz disse: "Quando a fé 

encontra o poder!" Imagine qual foi o tema da minha próxima 

mensagem: "Quando a fé encontra o Poder!" Imaginar o seu 

milagre não é suficiente, nem falar dele, mas sim é quando sua 

fé toca no poder de Deus. 

Passo 4: Como receber o seu milagre 

Nesta etapa vamos ver o princípio de como receber o seu 

milagre. Um dia quando eu estava lendo a Palavra e Deus em 2 

Coríntios 10:3-5 percebi que a Bíblia disse que as armas da 

nossa milícia não são carnais. Eu pensei: "armas"? Na 

armadura de Deus a arma é a espada do Espírito, a qual é a 

Palavra de Deus (Efésios 6:10-18). Esta é uma arma, e não 

armas (no plural). Quando eu comecei a estudar, o Senhor 

abriu meus olhos para a seguinte passagem em Salmos 149:6-

9 (KJA). "Altos louvores a Deus estejam sempre em meus 

lábios; em suas mãos, a espada de dois gumes: para exercer 

vindicação entre as nações, e castigo sobre os pagãos; para 

prender seus reis com grilhões, e com algemas de ferro, seus 

nobres - para executar contra eles a sentença escrita. E assim, 

em esplendor e felicidade louvá-lo-ão todos os seus devotos: 

Louvado seja o Eterno!” 

Quando a Bíblia fala sobre a Espada do Espírito, a qual é a 

Palavra de Deus, aquela Palavra não é a Logos (palavra escrita, 

plano,ou pensamento de Deus); é a Rhema  de Deus. Esta é a 

Palavra de Deus criada. É a Palavra misturada com fé e poder. 

No livro de salmos vemos que os santos terão a espada 

(Palavra/Rhema), e louvor (poder). Ter autoridade e fé não é o 

bastante, mas também é preciso ter poder. 

A Bíblia diz que você receberá poder depois que você receber o 

Espírito Santo (Atos 1:8). Como você faz com que Deus desça 

sobre você? A bíblia diz que Deus habita no meios dos louvores 

de Israel. Quando começamos a louvá-lo, Ele desce entre nós 

com poder. Foi isso o que aconteceu quando eu orei por minha 

esposa, e Deus a curou. Quando uma pessoa recebe o dom do 

Espírito Santo, em minha opinião, é um grande milagre. Como 

uma pessoa recebe este milagre? Através do louvor! É o 
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mesmo princípio que Deus usa muitas vezes para as pessoas 

receberem um milagre de cura. 

Uma vez, na Bielorrússia,quando estávamos em um culto em 

uma casa Grupo domiciliar, eu vi uma senhora com artrite e eu 

disse a ela que Deus queria curá-la naquela noite. Ela disse: 

"Ah não, este é o julgamento de Deus sobre a minha vida". Eu 

disse a ela, "Não, a bíblia diz que a graça triunfa sobre o juízo" 

Eu disse a ela para vir até mim e eu a dei as seguintes 

instruções: 

1. Contei a ela que a bíblia diz que tudo o que ligamos na 

terra é ligado no céu, e o que nós desligamos na terra é 

desligado no céu. Continuei dizendo que vamos amarrar 

a artrite em nome do Senhor Jesus Cristo e que vamos 

ordenar que ela saia neste instante. E que também 

vamos liberar os milagres de cura sobre o corpo dela e 

comandar que ela seja curada em nome do Senhor 

Jesus Cristo. 

2. Disse a ela que quando nós ordenamos que ela seja 

curada, o Espírito Santo cairá sobre ela e que ela 

precisa começar a louvar a Deus. Assim que ela 

começar a louvar a Deus, ela sentirá a vitória de Deus 

descer. Esta vitória não é dela, mas é a vitória de Deus 

sobre a artrite. Assim que a vitória chegar nela, ele 

precisará exibi-la para que ela a possua. Eu perguntei a 

ela, "Como se parece a vitória?" Eu então expliquei a ela 

sobre a bola que entra no gol num jogo de futebol, e a 

reação das pessoas quando isso acontece, isso é vitoria! 

Jesus é vitoriosos sobre a doença, e ela precisa exibir 

isso para poder tomar posse. 

Nos impusemos nossas mãos sobre ela e amarramos a artrite e 

as dores, ordenamos que ela fosse embora em nome do 

Senhor Jesus Cristo. E então liberamos os milagres de cura 

sobre o corpo dela e comandamos que ela fosse curada em 

nome do Senhor Jesus Cristo. Ela levantou as suas mãos e 

começou a louvar. Eu a parei e falei  para ela que ela poderia 

não receber o milagre daquela maneira, mas que ela precisava 

louvar ao Senhor como se ela já tivesse recebido. Nós 

dissemos as mesmas palavras novamente, e desta vez ela 

levantou suas mãos para o ar e começou a louvar ao Senhor. 

Quando a sua fé tocou o poder de Deus, houve um milagre de 

cura em seu corpo e ela começou a pular e a girar. Ela 

começou a dobrar os seus joelhos e disse: "Não tem mais dor 

no meu corpo!" Deus a curou instantaneamente! 

Ela não foi curada na primeira vez porque ela não sabia como 

receber a cura. Quantas vezes nós oramos pelas pessoas e 

tínhamos fé de que seriam curadas mas nada aconteceu? 

Através destes princípios que Deus me mostrou, Ele me 
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permitiu ver aleijados curados, cânceres desaparecerem, 

tumores sumirem, ouvidos curados, olhos sarados e todo tipos 

de doenças e enfermidades serem curadas pelo Seu poder. Eu 

não posso fazer milagres, mas eu simplesmente preparo as 

pessoas para ele, e Deus faz o resto e confirma Sua Palavra 

com sinais que seguem. 

É muito importante que quando você orar por alguém, você 

creia que Deus irá curá-la. Os princípios permanecem, como a 

pessoa imaginou em sua alma, assim é. Se você duvidar em 

seu coração que a pessoa será curada, será isso que o você 

transmitirá para essa pessoa. Você precisa ser o milagre 

acontecendo em sua imaginação (coração). Se não, você estará 

pedindo por um milagre que você não vê acontecer em seu 

coração. Nossos corações devem estar preparados para ver 

estes milagres. Se não, nós estaremos implorando e apelando 

para Deus fazer isso, mas não acontecerá nada. Entenda que 

Ele flui através de nós, nós somente impediremos Dele fazer o 

milagre. 

Também é muito importante que quando você ore por uma 

pessoa, que você fale que você acredita que Deus o curará, 

Deixe eles saberem que você não está profetizando, mas 

simplesmente acreditando que Deus fará este milagre (exceto 

se Deus te pedir que faça algo diferente, seguida de uma 

oração de acordo com aquela palavra.) Muitas vezes, quando 

você diz que você crê, as pessoas automaticamente pensam 

que você está profetizando. Entretanto, muitas vezes eu digo as 

pessoas que eu não estou profetizando mas professando que 

eu creio que Deus pode e fará o milagre. Depende da pessoa 

tomar posse do milagre. 

Quando for orar por pessoas que tem alguma doença, ou até 

demônios, sua atitude é muito importante. Jesus deu poder e 

autoridade aos Seus discípulos sobre as doenças, enfermidade 

e demônios. Deixe-me de dar uma pequena ilustração sobre ter 

autoridade. Eu imagino que os demônios devem ser como 

cachorros ganindo que me incomodam e me impedem de fazer 

a vontade de Deus. A maneira com que eu falo com eles é 

muito importante. Se eu falar com eles com autoridade, eles 

entenderão e obedecerão. Este é o tipo de autoridade que você 

precisa para falar com eles quando lidar com demônios e 

doenças. Fale para o demônio ou doença com autoridade, mas 

fale com a pessoa que tem o problema com amor. Depois que 

você falar, ordene que a pessoa seja curada em nome do 

Senhor Jesus Cristo. 

Lembre que você deu instruções à pessoa para louvar ao 

Senhor naquele momento. Depois de ordenar para que sejam 

curados, você precisa louvar os Senhor também, como um 

exemplo para aquela pessoa, e também para ajudar para que o 

poder do Senhor desça. 
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Em um momento em particular me pediram para orar por um 

homem que estava morrendo de câncer. Eu não senti grande fé 

naquele momento. Nós saímos de um culto em que Deus curou 

muitas pessoas, eu estava cansado. Mas eu disse que iria lá 

orar por ele. Eu fui ao banheiro e enquanto eu estava lavando 

minhas mãos eu expliquei ao Senhor o que tinha acontecido. 

Deus me disse: "Eu te dou autoridade sobre este câncer". Eu 

agradeci a Ele e fui orar por este homem. Quando eu o vi, não 

vi fé nele. Lembre-se, mesmo que eu tivesse a Palavra de Deus, 

eu não poderia curá-lo por mim mesmo. Meu trabalho era 

simplesmente prepará-lo. Você lembra do versículo; “A fé vem 

pelo ouvir e ouvir a Palavra de Deus?" Esta Palavra é Rhema 

em grego. É uma palavra criada. Entretanto, para mim não é 

suficiente ter uma Palavra criada por Deus, eu ainda devo 

seguir os passos e preparar a pessoa para receber a Palavra. 

A primeira coisa que eu precisei fazer foi ajudar a fé dele. Os 

dons do Espírito são ativados quando há uma necessidade e fé. 

Havia uma necessidade, mas não havia fé. Então eu comecei a 

contar a ele testemunhos de pessoas que Deus curou de 

câncer. Quando eu vi seus olhos cheios de esperança, eu 

contei a ele o que Deus me disse, que Ele tinha me dado 

autoridade sobre o câncer que estava em seu corpo. Ele pedi a 

ele que se levantasse, apesar dele mau poder ficar de pé e da 

sua dificuldade em respirar. Eu disse a ele que nós iríamos 

amarrar o câncer junto com sua raiz e ordenaríamos que o 

deixasse em nome do Senhor Jesus Cristo. E depois 

liberaríamos os milagres de cura sobre o corpo dele, e assim 

ele levantaria as suas mãos e começaria a louvar ao Senhor 

por tê-lo curado. Eu disse a ele que ele teria que começar a 

louvar ao Senhor, que o poder de Deus desceria sobre ele e 

que ele sentiria a vitória de Deus sobre aquele câncer, e que 

ele precisaria mostrar essa vitória através do louvor. 

Eu disse: "Pela autoridade da Palavra de Deus, e pelo poder do 

nome de Jesus, Eu amarro este câncer e a causa dele, e 

ordeno que o deixe agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu 

liberei os milagres de cura dentro do corpo dele, em nome do 

Senhor Jesus Cristo!" Ele levantou as suas mãos e começou a 

louvar ao Senhor. Assim que eu senti a vitória descendo sobre 

ele, eu fiz ele saber que o que ele estava sentindo era o milagre 

de cura vinda do Senhor. Ele sentiu isso e respondeu com 

louvor. Assim que eu comecei a louvar ao Senhor, sua 

respiração mudou e a dor deixou o seu corpo, ele disse que 

sentiu o câncer deixar ele. 

Muitas vezes, Deus nos dará sinais que nos permitirão saber 

que Ele quer curar alguém ou fazer um milagre. Um destes 

sinais que Deus me dá é quando eu sinto uma tremendo amor 

por alguém e fico com vontade de chorar. Esta é a compaixão 

de Deus por aquela pessoa. É geralmente um sinal que Ele 
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quer curá-los. Se este for o único sinal que eu tiver, pode ser 

que seja uma cura milagrosa, uma cura começará a partir do 

momento em que nós orarmos, e aquela pessoa ficará cada 

vez melhor. Entretanto, se durante o dia eu sentir uma grande 

vitória e ficar com vontade de rir e saltar em meu espírito, eu 

saberei que Deus vai fazer um milagre neste mesmo dia. Eu 

simplesmente preciso estar sensível ao Senhor e esperar que a 

necessidade de apresente sozinha. Isso é chamado de Dom da 

Fé, a a Operação de Milagres que eu estou sentindo naquele 

momento. Muitas vezes está junto com os dons de cura. 

Meu intuito nisso é ver Seu Reino vir e Sua vontade ser feita. 

Se é isso o que você quer, então esteja pronto para solidão em 

relação as pessoas que não entenderão você. Esteja pronto 

para uma vida de sofrimento e quebrantamento, pois este é o 

preço que você terá que pagar. Isto é o que Jesus e Seus 

discípulos passaram. Contudo, a vitória que está a frente 

supera de longe qualquer sofrimento que você passar nesta 

terra. Sua única razão na vida se torna a razão Dele, isto é, 

almas vindo ao Reino de Deus. 

Há muitas pessoas que querem ser usadas nos Dons do 

Espírito, mas poucas querem pagar o preço. Talvez você seja 

uma que esteja querendo pagar o preço. Se sim, que Deus 

possa abrir o seu entendimento e faça seu espírito querer o 

quebrantamento para que você deseje Seu Reino  venha e que 

Sua vontade seja feita. 

 

 

 

GABARITO:   C, B, B, B, B   
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NOTAS: RESUMO DO ALUNO 
 

Nome: ______________ Data: _________________ 

 

I. Depender do Poder de Deus. 

 

A. 1 Coríntios 2:4-5. 

 

B. Romanos 15:18-19. 

 

C. Mateus 4:23-25 

 

D. Atos 5:12-16, 

 

E. João 14:12-14 

 

F. Marcos 16:15,18. 

 

II. Passo 1: O poder  da imaginação 

 

A. Mateus 5:27-28 

 

B. Provérbios 23:7 

 

1. Qualquer coisa que domine os pensamentos de uma 

pessoa envolverá também suas emoções, então elas 

o dominarão e a pessoa acabará se tornando no que 

pensou. 

 

C. Mateus 9:20-22 

 

D. Hebreus 11:1 

 

E. Hebreus 11:6 

 

1. Quando nos aproximamos de Deus, temos que 

visualizar a oração já respondida, senão estaremos 

implorando a Deus. 

 

F. Efésios 3:20 

 

III. Passo 2: Falando o que você imaginou 

 

A. Mateus 8:6-10. 

 

B. Mateus 8:23-26 

 

C. Marcos 11:22,18. 
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IV. Passo 3: O que falar 

 

A. Mateus 16:18. 

 

1. Peça a Deus para te dar autoridade sobre toda a 

doença, enfermidade e sobre o diabo. 

 

2. Amarre a doença e enfermidades e libere a cura. 

 

3. Se alguém tem medo de sua vida, repreenda o medo 

e libere a paz. 

 

V. Passo 4: Como receber o seu milagre 

 

A. Salmos 149:6-9 
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NOTAS: QUESTIONÁRIO 
 

Nome: ______________ Data: _________________ 

 

1. Quais táticas Jesus usou para ministrar o Evangelho? 

a. Através de sinais e mandamentos; 

b. Através de cura e mandamentos; 

c. Através de sinais e maravilhas; 

d. Através de amor de maravilhas. 

 

2. Jesus disse que aquele que crêem Nele... 

a. Construirão igrejas; 

b. Farão o mesmo que Ele fez; 

c. Escreverão hinos sobre Ele; 

d. Venderão tudo para alimentar aos pobres, 

 

3. O primeiro passo para preparar alguém para ser curado é... 

a. O poder da cura; 

b. O poder  da imaginação; 

c. O poder do Evangelho;, 

d. O poder do batismo; 

 

4. Em Mateus 8:23-26,  Jesus levou Seus discípulos a um 

barco, e então permitiu que viesse um tormenta enquanto 

Ele dormia. Por qual método Ele gostaria que os discípulos 

praticassem a sua fé? 

a. Intercedendo; 

b. Falando a Palavra; 

c. Esperado que a tormenta passasse; 

d. Cantando e louvando a Ele. 

 

5. Depois de ordenar que alguém seja curado, nós devemos 

fazer para ajudar para que o poder de Deus desça? 

a. Parar tudo e fazer um teste de cura; 

b. Começar a louvar ao Senhor com eles; 

c. Ter amigos e familiares ao redor para ajudar; 

d. Chamar o Rev. Mark Shutes para conferir se você 

está fazendo corretamente. 
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NOTAS: QUESTÖES DISCURSIVAS 
 

Nome: ______________ Data: _________________ 

 

Quais são os três pontos que se destacaram para você? 

 

1.  

 

 

 

2.  

 

 

 

3.  

 

 

 

 

Em qual ponto você vai se esforçar para aplicar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por favor, compartilhe qualquer outra reflexão ou testemunhos: 

 

 


