
Conclusão: 
A F� e a obedi�ncia nos levam a alegria da gra�a da Cura divina. 

Tudo isso s� foi poss�vel pelo sacrif�cio do Senhor Jesus. Cura divina � 
muito mais do que uma a��o no corpo. � a a��o de Deus salvando e 
curando o ser humano de forma integral. Para isso precisamos reconhecer 
nossos pecados e fragilidades. 

John Wesley dizia: “Conhece-te a ti mesmo pela gra�a de Deus. Sabe e 
sente que foste formado em iniquidade e que em pecado a tua m�e concebeu e 
que tu mesmo tens estado amontoando pecado sobre pecado desde que podias 
distinguir o bem do mal. Reconhece-te culpado de morte eterna e renuncia a toda 
esperan�a de seres capaz de salvar-te. Seja toda a tua esperan�a o seres lavado em 
seu sangue e purificado pelo seu esp�rito que "levou sobre si todos os teus 
pecados sobre o seu corpo no madeiro".

Oração 
Lembra-te, Senhor, da gra�a que nos concedeste e n�o dos nossos 
merecimentos, e, assim como nos chamaste ao teu servi�o, faze-nos dignos 
de nossa voca��o; por Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo 
e com o Esp�rito Santo, um s� Deus, agora e sempre. Amém. 

Dedicação:
C�ntico de encerramento.
Pedidos de Ora��o dos membros da c�lula.
Ora��o de Intercess�o ou agradecimento.
Ora��o pela convers�o de n�o crentes (caixa de ora��o para a Salva��o).
Recado: Prepare sua C�lula para o Retiro de Peniel.

13º Domingo do Tempo Comum
A Graça da Cura Divina

Marcus 5.21-43

 Acolhimento:
 Oração inicial:
 Cântico: 
 Quebra-gelo: Voc� j� foi curado por 

Deus? 
 Leitura Inicial: Marcos 5. 21-43

O Senhor Jesus � Deus encarnado. 
Veio como o messias para salvar os judeus e 
os gentios. Morreu e ressuscitou para trazer a 
nossa salva��o. Sua grande obra em nossa vida � a liberta��o dos pecados, 
o perd�o e a vida eterna. Para sinalizar seu poder e gra�a, Jesus realizava 
milagres de curas. Contudo, estes milagres nasciam de sua compaix�o pelo 
sofrimento do pr�ximo. Hoje veremos a Cura como a��o da gra�a de 
Deus. 

I. A Fé na Graça da Cura Divina
Os Evangelhos s�o testemunhos de f� no Senhor Jesus que 

realizava grandes milagres. Mc 5.21-43 fala de dois importantes milagres 
de cura.

Jesus est� nas margens do mar da Galil�ia e � procurado por Jairo, 
um dos principais da sinagoga. Ele se prostra aos seus p�s e suplica (23): 
“Minha filhinha est� � morte; vem, imp�e as m�os sobre ela, para que seja 
salva, e viver�”.
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Jesus vai com ele, contudo, no meio do caminho uma mulher com 
fluxo de sangue toca na orla de sua veste e � curada. O milagre aconteceu 
por sua f�. Antes de ir a Jesus ela dizia consigo mesma (28): “Se eu apenas 
lhe tocar as vestes, ficarei curada”.

Jesus sentiu sair poder de si para a cura. Pergunta quem lhe tocou, 
e ela se apresenta. Jesus ent�o lhe diz (34): “Filha, a tua f� te salvou; vai-te 
em paz e fica livre do teu mal”.

O milagre ocorreu por causa do poder de Jesus e da f� da mulher. 
“A Tua f� te salvou”.

Jesus ainda falava com quando chegaram alguns da casa de Jairo e 
lhe disseram que a filha havia morrido. Jesus, ent�o, ministra uma palavra 
de f� para Jairo (36): “N�o temas, cr� somente”. Ele vai a sua casa e 
ressuscita a menina. 

A f� curou a mulher com hemorragia e trouxe de volta a filha de 
Jairo. � unicamente a f� em Jesus Cristo que opera a gra�a da Cura divina. 
Esta gra�a ocorre em nosso Esp�rito, Corpo e Alma.

Voc� tem exercitado sua f�?  

II. A Obediência que antecede a Graça da Cura Divina
O Antigo Testamento tamb�m relata muitos milagres de Deus. O 

milagre na vida do comandante Naam� foi fruto da f� e da obedi�ncia (2 
Rs 5.1-14).

Naam� era comandante do ex�rcito do rei da S�ria, por�m estava 
leproso. Atrav�s de uma menina de Israel que era escrava em sua casa, 
ficou sabendo do poder de Deus na vida do profeta Eliseu. Naam� vai a 
Israel buscar sua cura divina e n�o � recebido pelo profeta. Apenas recebe 
a palavra de que deveria se lavar sete vezes no rio Jord�o. 

Revoltado ele diz (11,12): “Pensava eu que ele sairia a ter comigo, 
p�r-se-ia de p�, invocaria o nome do SENHOR, seu Deus, moveria a m�o 
sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. N�o s�o, porventura, Abana 
e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as �guas de Israel? N�o 
poderia eu lavar-me neles e ficar limpo?”

Seus oficiais, contudo, o convence que seria f�cil obedecer. Ele 
ent�o desceu e mergulhou no Jord�o sete vezes, e a sua carne “se tornou 
como a carne de uma crian�a, e ficou limpo”.

A a��o de Deus foi precedida pela obedi�ncia. Muitas vezes temos
dificuldade em obedecer aos preceitos de Deus. A obedi�ncia fruto da f�. 
Com este fruto recebemos a gra�a de Deus.  

� dif�cil obedecer a Deus?

III. A Alegria pela Graça da Cura Divina
Muitos salmos falam de alegria como fruto da gra�a de Deus. 

Quando o Senhor opera em nossa vida o resultado � a alegria. Imagine o 
regozijo da mulher curada do fluxo de sangue; de Jairo tendo sua filha 
com vida novamente e de Naam� sendo curado da lepra.  

O Salmo 30 vers�culos 2,4,5-6,11,12 fala da alegria que Deus opera 
em nossa vidas.

O Salmista est� feliz. Ele diz (2): “clamei a ti por socorro, e tu me 
saraste”. Ele nos ensina que (5) ao “anoitecer, pode vir o choro, mas a 
alegria vem pela manh�”.

Deus operou em sua hist�ria ao ponto lhe tirar o pano de saco 
(tristeza, luto) e cingi-lo de alegria. (11) “Converteste o meu pranto em 
folguedos; tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria”.

O Salmista se alegra por que foi “sarado”. Deus lhe curou. Quando 
aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, passamos a ter nossa vida 
espiritual sarada. A gra�a da Cura Divina n�o � apenas uma a��o no f�sico, 
mas uma transforma��o que Deus opera em nossa vida integralmente. 

Sarados por Deus devemos dizer como o salmista (12): “SENHOR, 
Deus meu, gra�as te darei para sempre”.

Voc� tem se alegrado pela a��o do Senhor em sua vida?

IV. A Graça da Cura Divina como resultado do sacrifício de Jesus
Em II Co 8.7-10, Paulo diz aos Cor�ntios sobre a gra�a de poder 

ofertar e sustentar a obra de Deus (). Contudo, esta gra�a s� foi poss�vel 
porque Jesus veio ao mundo e levou os nossos pecados. 

Paulo diz (9): pois conheceis a gra�a de nosso Senhor Jesus
Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de v�s, para que, pela sua 
pobreza, vos torn�sseis ricos.

Pela gra�a de Deus em Cristo Jesus somos ricos. Ele se fez pobre 
na cruz por amor de n�s para que fossemos ricos na gra�a. Por isso que 
qualquer a��o de Deus sobre nossas vidas � resultado da morte de Jesus na 
cruz. A nossa salva��o, a cura divina, os milagres de Deus no cotidiano, 
tudo � resultado da morte de Jesus por n�s no Calv�rio.

Toda gra�a de Deus em n�s � fruto do sacrif�cio de Jesus.  Por isso 
n�o podemos deixar de olhar para o que Jesus realizou em nosso favor. 
Nossa salva��o est� na cruz.

Voc� j� aceitou Jesus como Senhor e Salvador? 


