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Semana de 11 a 16 de abril.de 2016
TEXTO BASE: “Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e
orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor; e a oração da fé salvará
o doente, e o Senhor o levantará; e, se houver cometido pecados, ser-lhe-ão
perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros,
para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era
homem sujeito às mesmas paixões que nós e, orando, pediu que não chovesse e,
por três anos e seis meses, não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu
chuva, e a terra produziu o seu fruto” (Tiago 5:14 a 18).
1. INTRODUÇÃO:
Jesus curou durante todo o seu ministério. As curas foram diversas e nada foi impossível
para Ele. Curava paralíticos, coxos, cegos, endemoniados, etc.
Jesus é o lugar onde a cura acontece em todas as áreas das nossas vidas.
Aqui Tiago fala que se alguém estiver doente (física ou emocionalmente) chamem os
presbíteros e orem por ele com óleo em Nome do Senhor.
As vezes a nossa doença não é física e sim emocional. E guardar isso só para nós não vai
nos levar a nada. Jesus cura todas as nossas enfermidades. E sabemos que se as nossas
emoções estiverem enfermas, nosso corpo e espírito também ficarão.
2. A QUEM CONTAR SOBRE NOSSAS ENFERMIDADES?:
Devemos sim compartilhar nossas dificuldades com nossos pastores e discipuladores,
para que eles possam nos aconselhar, orar, ouvir e orar por nós.
Muitas vezes agimos errado. Contamos para todos os nossos amigos, contamos no
facebook e recebemos diversos conselhos, opiniões, críticas e para quem devemos
realmente contar, não contamos.
Para que haja cura é necessário muitas vezes o confronto, a confissão de pecados e a
oração. Não abra o que é precioso para você para qualquer pessoa.
Quer ser curado? Chame os presbíteros. Não chame pessoas que não têm autoridade
para lhe ajudar. Não chame pessoas que não vão orar por você em Nome do Senhor.
Abrimos muitas vezes os nossos sonhos, as nossas necessidades, a nossa intimidade com
pessoas que realmente não vão nos ajudar e sim nos prejudicar.
O único interessado em nos deixar presos, doentes e mortos espiritualmente é o inimigo.
Na palavra de Deus diz que: “O ladrão não vem senão a roubar, a matar, e a destruir;
eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância” (João 10:10).

Esse proceder acaba entrando na nossa fragilidade e roubar a cura para as nossas vidas.
A cura existe. Jesus pode nos curar. Precisamos estar abertos para essa cura.
3. CONCLUSÃO:
Não adianta só querer a cura e não buscar a raiz dela.
Elias era homem igual a nós e não hesitou em orar para que o curso normal da terra
mudasse, que as condições climáticas fossem alteradas para que o povo soubesse que há
Deus em Israel.
Se há pecados serão perdoados. Se há enfermidades serão curadas. Basta você se abrir
para que o Senhor possa lhe curar. Ele pode mudar o céu e terra a seu favor.
Creia!
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