
SÉRIE 0S SETE MILAGRES DA CRUZ
4º MILAGRE - CURA

JOÃO 18.1-11; LC 22.39-44

Sugestão de dinâmica: Você já vivenciou uma cura em sua vida? Como foi?

Nas últimas 18 horas de Jesus nós vemos um Jesus vitorioso, vemos um amor 
sem medida.
Jesus sabia o que ia lhe acontecer.
Pelas suas pisaduras nós fomos sarados.

Is 53:2 - Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada havia em
sua aparência para que o desejássemos.
Is 53:5 - mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado 
por causa de nossas iniquidades; o castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e 
pelas suas feridas fomos curados.

Jesus não foi apenas um homem sem pecado, mas um homem sem 
enfermidades.
Tanto sofrimento não foi por acaso. As pessoas não deram conta de olhar os 
açoites que ele sofreu. Sua carne sendo rasgada. Is 52:14
Toda doença destrutiva e incurável conhecida pelo homem foi posta em Jesus.
Não existe doença que Jesus não tenha suportado em seu corpo durante 
aquelas chicotadas.
1Pe 2:24 - Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim 
de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça; por suas feridas 
vocês foram curados.

O CAMINHO DA CURA
Ex 15:26 - Se vocês derem atenção ao senhor, ao seu Deus e fizerem o que Ele 
aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus 
decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os 
egípcios, pois eu Sou o Senhor que os cura".

A incapacidade de perdoar é uma das maiores barreiras para receber cura.

O que fazer quando nem todos forem curados?

HOPE TOTAL: Vida no Espírito - 27 de Janeiro com Pr. Valmir e Pra. Keila das 18H às 19Horas
PUREZÃO DAS CÉLULAS: 31 de Janeiro às 19:45h
INSCRIÇÃO PARA A ESCOLA MINISTERIAL: Início 21 de janeiro (domingo) – Aproveite, faça 
sua inscrição.


