
JESUS DESEJA CURAR VOCÊ 
 

Percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, 
pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de 

doenças e enfermidades entre o povo 
Mateus 4.23 

 
O milagre da Cura preencheu a maior parte dos Evangelhos a 
respeito do ministério de Jesus. Todos aqueles que se 
aproximavam de Cristo com o coração sincero, pela fé eram 
curados. 
 
O texto de Atos dos Apóstolos afirma novamente aquilo que o 
Senhor fez em todo o seu período ministerial como homem: 
“Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e 
com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e 
curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com 
ele” – Atos 10.38 
 
A doença nada mais é do que uma opressão maligna e o Senhor 
Jesus veio para libertar os cativos. 
 
A CURA É PARA TODOS? 
 
Depois de percebemos que Jesus andou curando os enfermos pelo 
poder de Deus, a dúvida de muitos filhos de Deus é: A cura é para 
todos? 
 
Essa tem sido a dúvida de multidões sobre o assunto de cura, mas 
a passagem abaixo vem nos trazer a revelação da palavra.  
 
“Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoninhados; e 
ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou 
todos os que estavam doentes; para que se cumprisse o que 
fora dito por intermédio do profeta Isaías: Ele mesmo tomou as 
nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças” -
 Mateus 8.16-17 
 
O texto diz que Jesus curou a todos, observe que Ele não curou a 
maioria, mas a todos, isso mostra a vontade de nosso Pai, que 
todos aqueles que estão enfermos sejam sarados. 



Neste momento quero chamar sua atenção para um homem que ao 
mesmo tempo alcançou duas curas vindas da parte de Jesus Cristo,  
mas precisou tomar uma postura de humildade e uma entrega total 
e apaixonante para recebe-las. 

1. CURA ESPIRITUAL 
2. CURA FÍSICA 

 
Mateus 8: 1 – 3 
Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. 
Um leproso, aproximando-se, adorou-o de joelhos e disse: 
"Senhor, se quiseres, podes purificar-me! " Jesus estendeu a 
mão, tocou nele e disse: "Quero. Seja purificado! " 
Imediatamente ele foi purificado da lepra. 
 
Hanseníase, lepra, morfeia, mal de Hansen ou mal de Lázaro é 
uma doença infecciosa causada pelo bacilo Mycobacterium 
leprae (também conhecida como bacilo-de-hansen) que causa 
danos severos a nervos e à pele. A denominação hanseníase deve-
se ao descobridor do microrganismo causador da doença, 
Dr. Gerhard Hansen. O termo lepra está em desuso por sua 
conotação negativa histórica. 
 
A hanseníase é uma doença contagiosa, que passa de uma pessoa 
doente, que não esteja em tratamento, para outra. Demora de dois 
a cinco anos, em geral, para aparecerem os primeiros sintomas. O 
portador de hanseníase apresenta sinais e 
sintomas dermatológicos e neurológicos que facilitam o diagnóstico.  
 
A grande dúvida daquele homem não era se Jesus podia, era se 
Jesus queria cura-lo. 
 

1. Observe que a postura do leproso foi de alguém que ama 
Jesus - Um leproso, aproximando-se, adorou-o de joelhos e 
disse... 
Só adoramos a quem amamos, você ama o Senhor Jesus a 
ponto de adora-lo na dificuldade? 

 
2. A segunda atitude foi de total entrega e confiança no poder de 

Jesus Cristo. "Senhor, se quiseres, podes purificar-me! " 
 

Quando alguém era diagnosticado com lepra na época de Cristo, 
esta pessoa era retirada do meio do povo e tratada como lixo, pois 
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a doença era transmitida através do ar e as pessoas saudáveis não 
se aproximavam para não serem infectadas. 
 
Aquele homem era totalmente rejeitado e algo mais estava doente 
além do seu corpo, a sua alma. 
 
Antes de Jesus cura-lo da lepra ele o tocou. 
Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse 
Havia muito tempo que aquele homem não era tocado por ninguém, 
nem mesmo um aperto de mão, Jesus sabendo desta necessidade 
antes de cura-lo fisicamente sarou a ferida na alma, pois a obra 
necessitava ser completa. 
 
Quantos neste exato momento estão necessitando deste toque? 
 
Após cura-lo na alma Jesus acabou com a dúvida dele e de toda a 
humanidade. 
Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: "Quero. 
Jesus quer curar você mas existe uma chave que precisa ser girada 
dentro de sua mente que se chama INCREDULIDADE. 
 
 
IMPOSSIBILITADOS PELA INCREDULIDADE 
E, chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte 
que se maravilhavam e diziam: Donde lhe vêm esta sabedoria e 
estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? 
Não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos, Tiago, José, 
Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? 
Donde lhe vem, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele. 
Jesus, porém, lhes disse: Não há profeta sem honra, senão na 
sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres, por 
causa da INCREDULIDADE deles. Mateus 13.54-58 
 
Observe que o motivo pelo qual Jesus não pode realizar muitas 
curas não foi porque Deus não quis, nem por que Ele se opôs, o 
motivo principal foi a incredulidade deles. 
 
A mesma incredulidade tem sido um grande empecilho para muitos 
receberem algo da parte de Deus. 
 
Observe que estou falando de cura, mas uma benção financeira ou 
libertação de uma pessoa amada também estão inclusos nisto. 



A incredulidade impede que se receba cura, provisão, proteção ou 
qualquer outra benção.  
 
Mas existe uma solução para a incredulidade que é a Palavra de 
nosso Deus, pois quando inclinamos os nossos ouvidos e 
guardamos a Sua Palavra em nosso coração os resultados são 
certos. 
 
VOCÊ CRÊ QUE AO APRESENTAR UMA PESSOA A JESUS EM 
ORAÇAO. ESTA PESSOA SER CURADA? 
 
Mateus 8: 5- 9 
Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, 
pedindo-lhe ajuda. E disse: "Senhor, meu servo está em casa, 
paralítico, em terrível sofrimento". Jesus lhe disse: "Eu irei 
curá-lo". Respondeu o centurião: "Senhor, não mereço 
receber-te debaixo do meu teto. Mas dize apenas uma palavra, 
e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito 
à autoridade, com soldados sob o meu comando. Digo a um: 
‘Vá’, e ele vai; e a outro: ‘Venha’, e ele vem. Digo a meu servo: 
‘Faça isto’, e ele faz". Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse 
aos que o seguiam: "Digo-lhes a verdade: Não encontrei em 
Israel ninguém com tamanha fé. 
 
Observando este texto, posso afirmar-lhe que HOJE, aquela pessoa 
que você tanto AMA pode ser curada, se você apresenta-la aos pés 
de Cristo com a SUA ADORAÇÃO, SUA ENTREGA TOTAL E A 
SUA FÉ. 
 
Para que sua oração seja ouvida você precisa amar os enfermos a 
ponto de não suportar vê-los no estado em que se encontram. 
 
Conclusão 
 
Se neste momento você quer receber de Cristo a cura para você e 
para seus amados..... 
Ame-o! 
Adore-o! 
Confie completamente! 
Receba o toque de Cristo! 
Seja curado! 
Hebreus 13:8 - Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e 
eternamente! 


