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Nota introdutória: 
Disponibilizo meu resumo pessoal  do livro ‘CURA INTERIOR’  no intuito de facilitar o acesso às 
informações muito úteis, mas  NADA COMO LER O LIVRO. 
                             Indico link para download 
Convém copiar as referências, em caderno com índice alfabético, conforme o assunto;ex: A  
Amor, 1 Co 13.4-7   
 Também precisa ler e reler, meditar nas referências _ fazer seu próprio resumo a fim de 
aprender, de modo que estes conceitos façam parte de você , como você aprendeu a falar, a 
andar, a escrever e a ler.  
 
Prefácio: 
Cura interior é um dos dons do Espírito Santo, concedido à pequena mulher, autora deste livro. 
 
*Ela relata inúmeros casos verídicos citados com a permissão dos que os vivenciaram, no intuito de 
alcançar a ajudar outras – tanto os que trabalham nesse mesmo ministério, como os que porventura se 
identificarem com algum caso similar ou seu. Só Jesus pode curar nossas feridas. 
 
> "Cura interior não é apenas... desenterrar o lixo... mas jogar fora todo o lixo enterrado", como 
costuma dizer a própria autora.  Ela e o marido ministram juntos e passaram por muitas situações bem 
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difíceis aos olhos humanos, mas foram levados à vitória da libertação e cura pelo Senhor do 
impossível. 
 
cap 01  O chamado de Deus. 
*A autora relata o incidente permitido por Deus e que, praticamente, a empurrou, junto com seu marido 
– a esse ministério de cura interior, cura das lembranças dolorosas, o que permite liberar perdão. 
*A autora admite que apenas têm sido canal do amor de Deus, orando em concordância com seu 
marido por todas as pessoas que Deus enviou a eles – e foram muitas._  A arte de Deus tem sido 
perdoar e curar. 
                  >  A Ele toda a Glória! 
 
cap 02   O que é cura interior?  É a cura do homem interior: da alma, envolve ou abrange cura da 
mente, emoções, lembranças desagradáveis, sonhos  (impressões). 
*Por meio da oração há libertação de tantos sentimentos negativos, deprimentes e opressivos que 
"atormentam" a pessoa e que ela – sozinha – tem dificuldade em se desvencilhar  
   Obs: nota explicativa: Ministério de cura interior é dar condições à pessoa para ouvir a voz de Deus 
que a traz de volta à vida plena, como Jesus ressuscitou a Lázaro: 
 
  Há TRÊS  fases:   João 11 .39, 44 
1ª) TIRAI A PEDRA : conscientizar a respeito do que impede a pessoa  de ouvir a voz de Deus. 
Conscientizar  de seu estado devido situações que a feriram profundamente,que a ‘mataram’: a 
paralisaram, roubou a alegria de viver.  
>Pedir a Deus para trazer à luz a raiz do problema. 
 
2ª) DESLIAGAI-O : mesmo Deus tendo agido nó espírito da pessoa. Ela precisa de ajuda no sentido 
de se desvencilhar das amarras: acusações, impressões falsas > mostrar textos da Palavra, orar com 
a pessoa   
 
 
3ª ) DEIXA-O IR  : é o momento em que a pessoa assume sua vida e passa a andar em suas próprias 
pernas.  Não é para ficar na dependência de outros a vida toda 
----------    ------------------    --------------------  ----------  ------- 
 
Cura interior é a "renovação da nossa mente’  como escrito em Rm 12.1,2.  Muitos cristãos 
verdadeiros, selados com o Espírito Santo não possuem, ou melhor – não têm condições de se 
apossar da paz que Jesus deixou por estarem emocionalmente enfermas. O corpo está bem. O 
espírito foi regenerado ao nascer de novo. Mas a alma (psique)  precisa ser tratada. "Jesus deseja que 
sejamos sãos em todo o nosso ser", Is. 53.5 – mostra como a obra realizada por Jesus abrange todo o 
nosso ser: espiritual, psicológico e físico, tratando do pecado, trazendo paz interior e curando nossos 
males físicos. 
Dois passos necessários:- 
1-Romper domínio de satanás,  tomando posse do que já é nosso   (concedido pela obra consumada 
na cruz) 
 – Está consumado ! João 19.30 – Cl. 2.15   
       1 João 3.8   
 
2. Oração em concordância (em 2 ou 3) pela cura das lembranças dolorosas – 
Mt.18.18-19 _ Tg. 3.14-16. 
 
 
A autora faz analogia... 
 
Ponto 1 – "cirurgia espiritual" em que "tumores" são removidos: o crescente medo, ódio, ira, ciúme, 
depreciação, etc, 
 a dor das feridas abertas pois foram curadas, mesmo que fiquem "cicatrizes"  ou lembranças não 
dolorosas. 
Ler Cl. 2.11-15 – que bem expressa com palavras de Deus esses fatos espirituais. 
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Jesus é a única pessoa que pode curar,  
> se quisermos: ser libertos do domínio de satanás  
> se quisermos que nossa mente seja curada  
      - para   ficar integralmente sãos 
     - e   permanecer sãos 
 
>Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Hb. 13.8" 

 
*Jesus habita fora do tempo e do espaço. Ele pode tocar o momento, ou melhor: nos tocar no 
momento em que formos feridos, nos pontos em que fomos feridos – desde que,LHE entreguemos 
nosso passado. 
_ Cristãos são orientados a "deixar as coisas que para trás ficam" e prosseguir "para o alvo" Cl. 1.13  
_ Alguns parecem gostar de ficar remoendo o passado, revivendo sofrimentos. A esses, "Jesus não 
cura". 
 
_ Cura interior requer Trazer para fora todo o "lixo" no intuito de se livrar dele   

 E deixar Jesus ocupar o lugar vazio. 
_ A maioria das pessoas costuma "tirar da frente", como se enfia toda a bagunça num armário, 
empurrando tudo para o inconsciente – ignorando, fazendo de conta que não existiu, ou se enganando 
pensando que está resolvido.  
 
Parêntese pessoal: 
   ARRUMAR A BAGUNÇA, requer:- 

a) olhar e avaliar devidamente cada coisa.  
b) admitir o quanto aquilo machucou 

      c) reconhecer a responsabilidade própria... tais como: "me deixei intimidar", " fui burro, não percebi 
o erro", "não tive coragem para fugir", "não queria me indispor", "precisava, ou queria tanto aquele  
afeto e aquela aceitação..." 
        c) admitir o quanto aquilo machucou   
        d) admitir o rancor       
        e)  admitir o desejo de vingança 
         f) admitir a necessidade de que se faça justiça  
                 (o que requer o castigo do outro). 
      O inconsciente é "burro" como um computador. Funciona do modo como foi programado. Só sabe 
funciona do modo como foi programado. Pelo alinhar da nossa mente ao gabarito de Deus, a Sua 
Palavra, o Espírito Santo "re-programa" nosso inconsciente.  Na infância – fomos "programados" 
que – ações inadequadas ou que desagradam  (aos adultos), trazem rejeição, ou punição de todo o 
tipo. Assim,  nós ao sermos aviltados, desagradados, feridos, a reação natural é rejeitar, castigar, 
odiando... ou querer que o outro seja ferido.  Sentimentos reprimidos "explodem" ou "vazam" em 
momentos inesperados (e geralmente, inconvenientes, trazendo constrangimento a todos). 
É natural a tendência de querer reformular o que já passou e de generalizar, expresso pelas palavras 
nunca ou sempre  
 
 O modo para se chegar à solução definitiva é:- 
     a) o que posso fazer hoje – ou daqui para frente? 
     b) começar a  anotar a freqüência com que as coisas ocorrem. 
Ex:- ficaremos admirados ao verificar que a pessoa que a gente diz que SEMPRE faz isso e aquilo, 
                  mas  fez apenas 2 ou 3 vezes em um mês! 
                    
     -  Há solução na Palavra – ex:-1 Pe. 1.8-19 
A tendência natural também é apelar para tranqüilizantes ou profissionais da área.Graças a Deus por 
eles! No entanto, eles tratam dos doentes mas só Deus os cura, cicatrizando, restaurando, impedindo 
da doença voltar ou fazendo o organismo reagir contra agressões do meio; ocorre que muitas doenças 
são somatizações de problemas psicológicos. E aí, não está ao alcance dos médicos – o curar. 
A Palavra do Senhor restaura a alma. Sl. 19.7ARA Atualizada. 
 
   Jesus veio para reverter situações conforme Is. 6l 
 Em outras palavras, Jesus quer e pode : 
>sarar  tristezas e mágoas. >dar serenidade à confusão de espírito >  trazer a mente sã aos temerosos 
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 > restabelecer relacionamentos destruídos >  fazer com que relacionamentos sejam construtivos. 
Enfim, Jesus que nos fazer  ser  a pessoa que planejou que fôssemos quando nos alcançou com Sua 
Graça. 
 
Resumindo, cura interior é PAZ – ampla e profunda, não importa o que tenha ocorrido antes. 
Ex.: Paulo, a mulher adúltera, e Pedro. – "a paz de Deus, que excede todo o entendimento" Fp. 4.7 
"Ele é a nossa paz" Ef. 2.14 – Ler Is. 26.3 – Graças a Deus pela cura interior e pela TUA PAZ. 
 
 Cap 03   Porque todos precisamos de cura interior.? 
Satanás conhece toda a nossa vida e sabe como nos atormentar fazendo lembrar e pondo "sal na 
ferida". Satanás é acusador e mentiroso, vem só para "roubar, matar e destruir" . 
Precisamos conhecer seus ardis para desarmá-lo 2 Co. 2.11 
Cura ocorre quando há entrega total. Tudo o que nos acontece forma a pessoa que somos, como 
trabalho de colagem, determina nossas reações antes às circunstâncias. Mt. 12.35 
> Gasta-se muita energia reprimindo lembranças penosas. 
Todos precisamos de cura interior: para tratar de problemas crônicos ou apenas uma "farpa" 
que entrou nem se sabe como... Ex. removendo o sentimento ruim por algo que fez ou não ao 
sermos incompreendidos ou rejeitados do medo  2 Co. 3.17 
"Onde está o Espírito do Senhor aí há liberdade".  
 
       A autora cita alguns casos: medo de cachorro, medo de água, medo de altura, etc... 
 
Há causas : 
 
- coisas ocorridas antes do nascimento ou  quando era ainda muito pequeno por isso não se lembra . 
Há traumas ocasionados por situações ocorridas no período de formação: infância ou adolescência. 
 A atitude dos que nos cercam podem influir no modo como reagimos às circunstâncias: Ex. Hb., 12.15 
– pessoa excessivamente temerosa critica ou pessimistas.  Podemos ser contaminados pela 
amargura. A terra prometida – que já era de Israel por promessa de Deus, precisava ser conquistada, 
"todo lugar que pisar com a planta de seu pé..." mas "gigantes" precisavam ser expulsos no poder de 
Deus 
Ser discípulo de Jesus também envolve renúncia a todo envolvimento com o ocultismo. – Dt. 18.10,11 
Jesus assumiu toda nossa culpa. 
 
Conclusão pessoal: Certa vez ouvi uma pregação no sentido de que satanás se instala em nossas 
feridas. Há muitos víros e bactérias no ar. Se estivermos saudáveis e não há nenhuma ferida ou corte 
em nosso corpo, elas não significam nada para nós 
 
 Cristãos precisam ser tratados. Todos, sempre. 
> Por isso precisamos de pastor. 
> Seminaristas precisam ser tratados  
> E todo pastor precisa de mentor. Pr Irland 
 
A tática de satanás consiste em lançar dardos inflamados para nos deixar "queimados". Mira as 
tendências naturais, os pontos fracos, conforme a personalidade individual  Além desses casos sérios, 
crônicos...   Há os pequenos machucados de cada dia que precisam ser imediatamente tratados. 
       O cristão precisa andar na luz. 1 João 1.7 
> cuidar para não entristecer o Espírito Santo 
>  cuidar para não dar lugar ao diabo, Ef 4.25-27  
Louvado seja Deus – porque: - "Sara os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas". Sl. 
147.3 – "perdoa todas as tuas iniqüidades, que sara todas as tuas enfermidades". Sl. 103.3 
 
Cap 04   Deus quer que sejamos totalmente sãos.  
> O tema deste livro é a cura interior, psicológica.  
>Há relatos  testemunhando o atuar do Espírito, movido por oração intercessória em concordância da 
autora e seu marido em inúmeros casos. 
 
Segue uma série de relatos de casos verídicos nos quais Deus atuou nas várias áreas do ser da 
pessoa: áreas espiritual, psicológica e, até,  física.   
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 "Como se explica o fato de que Deus, o Senhor dissolve tumores e endireita vistas tortas? 
  
> Não há explicação; a única coisa a fazer é louvá-lo." 
 
 "Por que não são curadas todas as pessoas por quem se ora?"  Só Deus sabe a resposta. Parece 
haver certas condições para que se dê a cura. 
Muitas doenças físicas têm origem em problemas espirituais ou psicológicos. Primeiro é necessário 
haver a cura emocional para seguir-se a cura física.  
Ao paralítico, Jesus disse: 
- ‘São perdoados os teus pecados” 
   (a verdadeira causa da paralisia) e só depois disse:  
-  ‘Levanta-te e anda"  Lc. 5.20,23. 
 
>Deus cura alguém para ter mais oportunidade de continuar no vício? Ex. fumar ou beber... É fácil 
entender a não cura de pessoas que insistiriam na prática do erro.Ao paralítico que fora curado 
próximo ao tanque de Betesda, Jesus advertiu: ‘-Vai e não peques mais para que não te suceda 
coisa pior’ João 5.14 
           

 E as pessoas  que já são do Senhor?  
 Têm vidas consagradas e não são curadas?  
 Fé – muita ou pouca – não é o único elemento essencial à cura. É preciso crer e descansar na 

Soberania e Sabedoria de Deus. 
 Só Ele sabe e pode todas as coisas. 

À autora e ao seu marido cumpre obedecer, continuando o ministério sob a orientação do Senhor, 
deixando os resultados em Suas Soberanas mãos e sempre Louva-lo porque sabe o que faz, e porque 
o faz. 
 
A principal cura é a espiritual:a Salvação – João 3.16-17 
 
Salvação é a base para as outras curas.   
 
 A cura espiritual consiste em perdão: receber e dar.  
 
Passos que evidenciam a Salvação: 
1 – confessar os pecados, pedir perdão a Jesus, 
      - saber que foi perdoado – 1 João 1.7 a 9 até 22. 
2 – Perdoar os que pecaram contra nós  
        (ou renunciar ao ressentimento, etc). 
3 – Convidar Jesus para entrar no coração, 
        - tornando-Se salvador pessoal.. 
4- Afastar-se do pecado,  
        -entregando o controle da vida a Jesus. 
 
Ao aconselhar pessoas, uma das primeiras perguntas é se já aceitou Jesus como seu salvador e 
Senhor. Se a resposta for não ou muito vaga, costumam levar a pessoa a fazer oração de confissão e 
arrependimento, pedindo para Jesus entrar em seu coração. O equilíbrio só é alcançado quando a 
pessoa está bem em todas as áreas de seu ser: físico, emocional e espiritual.  
  
Cap 05  Antes da oração, lê para a pessoa:  
"Deus prova Seu amor em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores" – Rm. 5.8 
Quando Sua graça e o atuar do Espírito Santo nos alcançou, Deus já sabia tudo a nosso respeito e o 
que precisamos. O agir de Deus na terra e o homem implica em parceria entre o homem e Deus: 
Apocalipse 3.20. 
 
Princípios da Palavra e Oração subseqüente:  
>Princípios básicos para oração de salvação 
   1 João 1.9, Rom 10.9  
> Princípios básicos para oração e renuncia ao ocultismo, Lc, 19.31 e Dt 18.10 e 11 
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       > Princípios básicos para oração que libera perdão:  
         Mt. 6.14,15 Mt. 5.24  
 
         > Princípios básicos para  qualquer oração ser aceita: 
        Pv. 12.5, Pv. 12.17  Sl. 5l,6 e João 3.21, Is.1.19 
 

         >Algumas vezes, ao se achegar a um enfermo, Jesus     perguntou – "que queres que Eu te 
faça? Tg. 4.6,7 – Tg. 5.16 – Humildade e confissão são princípios básicos para haver cura.  Só então", 
satisfeitas todas essas condições, estamos preparados para a cura interior. 

 
Há dois passos principais: 

1-romper a cadeia de satanás  
2- orar para que sejam curadas as lembranças 

 
Cap 06  Apropriando-se da herança  
              (capítulo escrito pelo marido) 

Todo cristão possui uma herança.  
>Somos herdeiros do reino de Deus. Rm. 14.17 
 
Já analisou bem a herança que recebeu? 
 

1º fomos justificados –  
            por isso, podemos ter comunhão com Deus. 

 
2º temos paz – 
         pois fomos reconciliados com Deus e estamos debaixo de Sua proteção e direção, Sl. 

19.14  
 

3º.  há alegria intima, independente das circunstâncias, cuja base está no que o Senhor é..., não 
apenas no que faz por nós. 
           Obs: ler salmos marcando em amarelo, como indicado em artigo no   
                               site  WWW.perolaspreciosas.com.br 
 
* As táticas do diabo são sempre as mesmas: 
> chega disfarçando,  
> usa pessoas, circunstâncias  - Ef. 6.12  
> coloca em dúvida o que Deus disse,  
> mistura verdade e mentira  
> denigre o caráter de Deus 
> sugere... projeta na mente e no coração do ser humano pensamentos e sentimentos característicos 
do diabo 
> nega o que Deus diz. 
    
Fato  é que nos foi concedida uma herança. Temos de entrar na posse dela. Porém, há "gigantes" a 
serem derrotados. Ex. incredulidade, ressentimento, rejeição, ódio, raiva,  rebelião, depressão, rancor, 
suicídio, preocupação orgulho, etc... *Quando dominam suas vidas, o cristão já está neutralizado 
espiritualmente. Pensam que não há mais conflito ou oposições da parte do diabo por estar ele 
derrotado, mas é engano, bem próprio do agir do diabo. Só Jesus é nossa vitória 1 Co. 15.57. 
Até o momento da plena posse de Jesus ao Reino, no Milênio, e depois na vitória sobre Gog e 
Magogue ( Ap 20)   
 > o diabo reina como usurpador, assim como Sal reinou mesmo Davi já estando ungido como rei 
escolhido por Deus. 
 
*Só Jesus pode nos conduzir em vitória, pois Ele a conquistou na cruz, consumando a obra que o Pai 
lhe conferiu   
        João 19.30 – Cl 2.15 e Hb. 2.14-15. 
 
*Jesus está ressurreto, assentado à direita de Deus nas alturas, acima de todo principado, 
poder, potestade, domínio e todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no 
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vindouro. E sujeitou todas as coisas a Seus pés, e sobre todas as coisas O constituiu como 
cabeça da igreja " ALELUIA!" Ef. 1.20-22 
 
Há duas faces nos princípios espirituais; Ex. 
- não anda como todo mundo  
- mas sim medita, tem prazer na Palavra Sl. 1  
 
> toma (sim) a cruz cada dia + renuncia a tudo quanto tem.  
 
> sujeitai-vos(sim)  a Deus + resistir ao diabo". Tg. 4 
             – então: "ele fugirá de vós". 
 
*Israel sempre foi vencedor enquanto seguia a orientação do Senhor, especifica em cada batalha.  
> Pecado escondido trouxe derrota a todo povo: 
                    caso de Acã, Josué 7   
>Rebeldia e o porfiar  com Deus é como feitiçaria e idolatria. 
        1 Samuel 15.23 
 
" Não existe uma só força espiritual dentre as que satanás pode enviar contra nós, sobre a qual não 
possamos exercer autoridade em nome de Jesus". 
Orar renunciando e ordenando que saia, em nome de Jesus.  
                   Lista na pg. 7l e algumas linhas na pág. 72 
 
>É preciso que o Espírito Santo e o amor de Deus preencha os vazios – Mt. 12.43-45 – Lc. 11.24 e 26. 
>Precisamos encher nossa mente e coração com a Palavra. 
>Ligar no sentido de Ef. 4.27,30-32 – 5.18,21, Gl. 5.16,24-26  
 
>"manter a casa espiritual constantemente limpa> 1 João 1.7   
                                           - e cheia de Deus> Ef 5.18-21 
> para que essas forças negativas não possam retornar 
    Lucas 11.24-26 
 
 
Uma palavra de advertência: Não dar IBOPE AO DIABO, 
 --vendo em tudo demônio, atribuindo qualquer dificuldade a ele. É mister se exercitar o dom de 
discernimento de espírito para se detectar a procedência desta e daquela dificuldade. 
Cristão "não pode ficar possesso, mas pode ficar opresso" 
 
O passo seguinte é a cura das recordações dolorosas.   
 
 
 
 
 
Cap 07  A cura das lembranças.   
                 Dá modelos de oração > convém ler no livro  
                   Ler Hebreus  9.14   
 
 
Cap 08  Como manter a cura interior. 

1- Orar sem cessar. 
2- Ler a Bíblia regularmente 
3- Glorificar ao Senhor constantemente. 

      4 – Confiar a vida ao Senhor todos os dias 
      5 - Consagrar o lar 
      6- Tomar posição firme contra satanás 
      7 – Unir-se a um grupo cheio do Espírito Santo. 
      8 – Procurar um companheiro de oração. 
      9 – Receber cura interior. 
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            Olhar para Jesus, constantemente. Firme-se em Suas promessas. Guarde a Palavra em seu 
coração. Fale só o que for para edificação dos que ouvem >’levando cativo todo pensamento à 
obediência de Cristo’ 2 Coríntios 10.4-5 
 
10 – Mantenha as "vias de comunicação" abertas: 
       > peça perdão imediatamente 
          -  confessar cada pecado no ato 
       >  perdoar – assim que ofendida – Ef. 4.26 
Apesar dos ventos contrários. Apesar das intempéries, das altas ondas que se levantam ameaçando 
virar nosso barco – Jesus está presente.   

 Esse Jesus que "até o vento e o mar Lhe obedecem". 
 "Podemos ser vitoriosos! 
 Podemos ser mais que vencedores!"  

 
Cap 09  Ele os tocou.   
 
>Orando pelos filhos, orando por libertação de crianças com problemas de comportamento. 
Assim como satanás usa vários meios para impressionar a mente, através dos sentidos: 

>  visão = filmes,  fotos, letras.  
>  Audição = músicas, 
>  olfato = cheiros, incensos,  
>  tato = objetos,  
> paladar = comidas (bolos de Cosme Damião)  
   - a fim de nos afastar de Deus. 

 
O cristão pode usar dos recursos disponíveis para se chegar a Deus. Inclusive orar pelo telefone! 
 

 São relatada mais uma série de casos de cura interior. Inclusive alguns pela TV."Graças ao 
Senhor, pelo milagre da transformação e da reconciliação". 

 
>Outras são demoradas ou acontecem por um processo de várias etapas pg. 100 e 102 narra um 
desses casos demorados.É difícil para o cristão se conscientizar de que estamos em guerra. " A 
Batalha Espiritual não é fácil". Jesus é vencedor. Você pode ser, também.  Basta pedir (crendo). 
  
Finaliza o livro orando 1 Ts. 5.23 
"o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo" e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados 
íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo". 
 
Seguem três apêndices: 
 
APÊNDIDE  A  sobre o ministério de cura interior  
- O ministério da cura interior requer plena comunhão e submissão ao Espírito Santo, inclusive requer 
outros dons como discernimento de espíritos, palavra de conhecimento e de sabedoria. Requer 
chamado de Deus, especial e específico. Qualquer um não pode ir se arvorando a exercê-lo 
superficialmente como acontece com outros ministérios.   
 

 Essencial mostrar o amor de Deus pela pessoa 
 Requer tempo ( 1 a 2 h) cada encontro, no mínimo. 
 Garantir confidencialidade 
 Ter quem esteja intercedendo todo o tempo. 

( imprescindível ter cobertura de oração)  
  Convém não tratar pessoas do sexo oposto 

( se for o caso, convém ser ministrado por um casal)  
 
Dá modelo de oração para casos de cura interior 
 
Fases de um  período de aconselhamento: 
 
1-Ouvir:    deixar a pessoa falar,      
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                  - fazer perguntas esclarecedoras ( sem xeretice) 
                  - ouvir com atenção mas atenta à voz do Espírito 
2- Oração : declarando a vitória de Jesus na cruz 
                  - expulsando o mal 
                  -  pedindo a cura das lembranças 
3- Ensino: mostrar o que Deus diz... 
                 Critérios:é bom, é mau 
                 Diretrizes: faça assim, não faça ... 
                 Princípios: como funciona o mundo espiritual 
                 Promessas: fundamenta e dá segurança à fé    
 
O ministro é mero instrumento pois só Deus efetua a cura, 
Se a pessoa estiver disposta a dar o passos necessários 
 
Pode ser instantânea ou  precisar de vários encontros. 

 Importante dar lição de casa para copiar versículos 
 Sustentar em oração, pedir que Deus conceda fé 

Ler Romanos 4.5 e 12.3 ( medida de fé) 
Conceda arrependimento: Rom. 2.4, 2Tm 2.25-26   

 A fé vem pelo ouvir (dar ouvidos) à Palavra Rm 10.17  
 
Mas, há um ministério de aconselhamento informal que cada filho de Deus pode e deve estar em 
condições de oferecer aos irmãos: - não julgar, mas ver a ferida por trás da atitude. 
                   - orar pela pessoa e com a pessoa 
                   -  ler um salmo, dar um livro para ela ler. 
                   -  estabelecer confiança de confidencialidade       
 
Caso necessário, encaminhar a conselheiro capacitado.   
           
APÊNDIDE B -  Testemunhos pessoais 
                           CONVÉM LER O LIVRO 
                            Tem disponível pdf para download 
 
APÊNDIDE C  Versículos relacionados com cura interior. 
 
Isaías 53.5 — "Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniqüidades; o 

castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados."  

 

Romanos 12.2 — "E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa 

mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus."  

 

João 14.27 — "Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou; não vo-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o 

vosso coração, nem se atemorize."  

 

Lucas 10.27 — "...Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas 

forças e de todo o teu entendimento..."  

 

Filipenses 4.7 — "... a paz de Deus... guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus."  

 

Colossenses 1.13,14 — "Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho 

do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados."  

 

2 Coríntios 3.17 — "Ora, o Senhor é o Espírito; e onde está o Espírito do Senhor aí há liberdade."  

 

Mateus 18.18 — "...tudo o que ligardes na terra, terá sido ligado no céu, e tudo o que desligardes na 

terra, terá sido desligado no céu."  
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Hebreus 13.8 — "Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo, e o será para sempre."  

 

Filipenses 3.13,14 — "...uma cousa faço: esquecendo-me das cousas que para trás ficam e avançando 

para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo..."  

 

Hebreus 4.12 — "Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 

dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os 

pensamentos e propósitos do coração."  

 

Hebreus 4.13 — "E não há criatura que não seja manifesta na sua presença; pelo contrário, todas as 

cousas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas."  

 

Romanos 14.17 — "Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, e paz, e alegria no 

Espírito Santo."  

 

João 14.12 — "Em verdade, em verdade vos digo que aquele que crê em mim, fará também as obras que 

eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai."  

 

Efésios 3.16 — "para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com 

poder, mediante o seu Espírito no homem interior;"  

 

Salmo 18.2 — "O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador 

 

Tiago 4.7 — "Sujeitai-vos, portanto, a Deus; mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós."  

 

Hebreus 12.15 — "...nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe e, por meio dela, 

muitos sejam contaminados."  

 

Joel 2.32 todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo 

 

Lucas 10.19 — "Eis aí vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do 

inimigo, e nada absolutamente vos causará dano."  

 

Malaquias 4.6 — "Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais..." 

 

 Salmo 51.10 — "Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro em mim um espírito 

inabalável." 

 

 Salmo 147.3 — "sara os de coração quebrantado, e lhes pensa as feridas."  

 

Gálatas 5.22-23 — "Mas o fruto do Espírito é: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, 

fidelidade, mansidão, domínio próprio..."  

 

Efésios 2.14 — "Porque ele é a nossa paz..."  

 

Isaías 26.3 — "Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme; porque ele confia 

em ti." 

 

 Lucas 4.18,19 — "O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos 

pobres; enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em 

liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor."  

1 Tessalonicenses 5.23 — "O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo; e o vosso espírito, alma e 

corpo, sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 
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Fim  Deus os abençoa  
 


