2 - Faça a Oração da Fé confessando a Promessa
I Pedro 2:24 - Levando Ele mesmo em seu corpo os nossos
pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados,
pudéssemos viver para a justiça; e pelas suas feridas fostes
sarados
Marcos 11: 23 - Porque em verdade vos digo que qualquer que
disser a este monte: Ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar
em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que
disser lhe será feito.
24 - Por isso, vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede
que o recebereis e tê-lo-eis.
Creia com o seu coração e não com a sua cabeça
3 - Mantenha-se firme, na certeza da promessa
Se ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador faça
agora esta oração:
Senhor Deus, eu abro o meu coração para ti neste dia. Acredito
que Jesus Cristo é o filho de Deus, que morreu por mim na cruz ,
para perdão dos meus pecados .Reconheço que pequei e peço-te
que me perdoes. Jesus entra no meu coração como Senhor e
salvador da minha vida. Peço-Te que me ajudes e me guies pelo
Teu Espírito Santo. Obrigado Jesus por me teres salvo e estares
comigo, no meu coração. .Amén.
Agora é um filho de Deus, com todos os direitos em Cristo
Jesus. Peça a Deus a sua cura, fazendo esta oração:
Pai a tua Palavra diz que Jesus Cristo tomou sobre si as nossas
enfermidades e as nossas dores levou sobre si e pelas suas
pisaduras fomos sarados. Recebo agora a cura sobre o meu
corpo em nome de Jesus Cristo, o )azareno. Ámen.
A partir deste momento eu acredito com fé na Tua Palavra que
estou sarado.
)ão vou olhar para os sentimentos mas vou apoiar-me na tua
Palavra
e confiar n´Ela.

Está doente e precisa ser curado?
JESUS TEM A SOLUÇÃO
Se está doente, saiba o que diz a Palavra de Deus sobre cura.
Será que doença e enfermidade vêm de Deus ?
Foi Deus que colocou a doença e a enfermidade na terra ?
A Palavra de Deus diz:
Génesis 1:27 - E criou Deus o homem à sua imagem; à imagem
de Deus o criou; macho e fêmea os criou.
28 - E Deus os abençoou e Deus lhes disse: Frutificai, e
multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a; e dominai sobre
os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o
animal que se move sobre a terra.
Deus não amaldiçoou a terra, Ele abençoou a Terra!!!
Deus deu ao homem, a benção e o dominio sobre a terra.
A doença não é uma benção!...
Quando Deus criou o mundo viu que tudo era bom e não mau.
Genesis 1: 31 - E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que
era muito bom; e foi a tarde e a manhã: o dia sexto.
Deus criou o homem sem pecado, sem doença e para viver
eternamente. A doença não existia quando Adão e Eva foram
criados.A doença entrou no mundo pelo pecado da desobediência
e como consequência toda a humanidade ficou separada de Deus

A FALTA DE CO)HECIME)TO DE DEUS TROUXE
DESTRUIÇÃO
Oséias 4: 6 - O meu povo foi destruído, porque lhe faltou o
conhecimento; porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te
rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim; visto que
te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de
teus filhos.

Muitas pessoas acreditam que é Deus que dá a doença para nos ensinar, ou
chamar a atenção de alguma coisa.
Mas isso é mentira !...A doença não vem de Deus – porque não há
doenças no céu e porque Deus é um Deus bom
.Salmo 107:20 - Enviou a sua palavra, (Jesus) e os sarou, e os livrou da
sua destruição.

É DA VO)TADE DE DEUS CURAR SEMPRE!!!
Hebreus 13:8 - Jesus Cristo é o mesmo ontem, e hoje, e eternamente.
Dois terços do ministério de Jesus foram usados a orar pelos doentes.

É DA VO)TADE DE DEUS CURAR TODOS!!!
Romanos 2: 11 - Porque, para com Deus, não há distinção de pessoas.
João 10: 10 - O ladrão (diabo) não vem senão a roubar, matar e destruir,
mas eu vim (disse Jesus) para dar vida e vida com abundância.

COMO RECEBER CURA DIVI)A
1º- Medite em versículos que falem sobre Cura
Isaias 53: 4 - Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas
enfermidades e as nossas dores levou sobre si; e nós o reputamos por
aflito, ferido de Deus e oprimido.
5 - Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas
iniqüidades; o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e, pelas suas
pisaduras, fomos sarados.
Salmo103:3 - É Ele que perdoa todas as tuas iniqüidades e sara todas as
tuas enfermidades;
Mateus 8: 17- Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías,
que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas
doenças.

