
Tenha Fé no Poder de Cristo! 
 

“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. 
 
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 10.38, afirma 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 
 
Vamos ver alguns dos muitos milagres que Jesus operou na vida de 

muitas pessoas: 

01 - Jesus cura o filho de um oficial (João 4.46-54) 

02 - Cura do paralítico de Betesda (João 5.1-9) 

03 - Purificação do leproso (Mateus 8.2-4) 

04 - A cura do paralítico (Mateus 9.2-8) 

05 - A cura do criado do centurião (Mateus 8.5-13) 

06 - A ressurreição do filho da viúva (Lucas 7.11-15) 

07 - A cura da mulher com hemorragia (Mc 5.25-34) 

08 - A cura de dois cegos (Mateus 9.27-31) 

09 - A ressurreição da filha de Jairo (Mateus 9.18-26) 

 

Tome posse agora mesmo de sua cura ou a cura de um ente 

querido, pela fé no poder do Senhor Jesus Cristo! 


