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Apresentação 
 

Cura Divina é uma matéria fabulosa, 

como todas as outras em se tratando 

de Palavra de Deus, não tem como 

não ser!!! 

Mas a grande verdade é que muitas 

pessoas não estão sendo curadas por 

não saberem ao certo a essência da 

Cura na Palavra de Deus, e outra, 

como muito bem diz na Palavra de 

Deus registrada em Oséias: “O meu 

povo têm sido destruído por falta de 

conhecimento...”, ou seja, muitos 

estão pedindo cura e esperando por 

um milagre, não sabendo assim 

diferenciar ou discernir a forma de 

Deus agir e quem e o que Deus usa 

muitas vezes para curar! 

Estes e outros segredos ou seja, 

grandes Verdades é o que você 

estará aprendendo neste módulo, e a 

minha oração é que se você entrar 

nesta matéria com alguma 

enfermidade que até o final dela se 

manifeste a Cura do Senhor na tua 

vida! 

Ap. Claayton Nantes 
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CUra DIVINA 
 

Introdução 
 
Existem três tipos de cura:  

• Espiritual 

• Emocional 

• Física”. 

 

Podemos dividir a cura também em outra forma: 

• Cura Divina 

• Cura Humana 

• Cura Maligna. 

 

 

Satanás veio para roubar, matar e destruir. 

 

DEFINIÇÃO: 

É a cura concedida pelo Senhor, a cura que ultrapassa a mente 

humana;  

 

Vamos analisar o que a Palavra de Deus diz: 

I Ts. 5:23 

 

Cremos na tricotomia: O ser humano é um espírito, que possui 

uma alma e que mora em um corpo. 

O homem é um ser trino que é composto de espírito, alma e 

corpo. 

 

Existe o mundo natural – material ou seja o mundo físico; 

como também o mundo espiritual;  
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A palavra CORPO, também é conhecida no grego como 

SOMA. 

E a palavra ESPÍRITO no grego PNEUMA; 

Então tanto faz, dizer que o ser humano é composto de  

PNEUMA, PSIQUE E SOMA; ou ESPÍRITO, ALMA E 

CORPO, estamos falando a mesma coisa. 

 

Psicossomático? É uma enfermidade que começa no psique e 

vai apresentar depois no soma; e os médicos estão dizendo que 

a maior parte das enfermidades dos dias de hoje, são – 

psicossomáticas; a maior parte está acontecendo na ALMA. 

 

A alma, ela pode ser dividida também em três partes: Emoções; 

Intelecto e Volição (que é a vontade);  

 

As nossas emoções também estão ligadas com os nossos 

sentimentos. 

O intelecto está ligado com toda a parte mental, memória; 

pensamento. 

E a vontade está ligada com a nossa área de desejo. 

E bem no centro destes três, nós podemos colocar mais um 

elemento, que se chama de LIVRE ARBÍTRIO. 

 

Mt. 16:24 Se quisermos seguir a Jesus nós temos que aprender 

a dizer não para a nossa vontade da alma; porque a alma não 

gosta de fazer a vontade do espírito, ela gosta de fazer a 

vontade da carne, ela pende à carne;  

 

Quando houve a queda Adâmica, o homem perdeu o seu 

relacionamento espiritual com Deus, sua alma ficou 

descontrolada e o seu corpo passou a ter enfermidades, e agora 

o ser humano está totalmente desequilibrado porque perdeu a 

relação com o Criador. 
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Cura Divina não está só ligado em enfermidades do corpo, mas 

Deus quer te curar, te tratar por completo: espírito, alma e 

corpo. 

A junção de corpo e alma é  o que a Bíblia chama de “carne”. 

O espírito humano quando eu recebo Jesus, ele renasce, e o 

Espírito Santo vem habitar dentro do meu espírito fortalecendo 

assim o homem espiritual. 

 

I – Deus quer te curar. 
 

A. A Palavra é o melhor remédio – Pv. 4:20-22 

Filho meu = Este trecho não é para os não convertidos, 

mas para os filhos. Então Ele está falando conosco. 

Vida = O que é vida? = São as palavras e as instruções 

que devemos guardar –  o quê que é então que eu tenho 

que achar para me levar a ter vida.(ou seja as palavras e 

os ensinamentos de Cristo).  

Saúde = No hebraico a palavra é Marpé – Remédio.;No 

original seria “remédio para o seu corpo” As palavras e 

os ensinamentos vão nos levar a encontrar a vida e vão 

nos levar a encontrar o remédio para o corpo.  

 

 

É AQUI QUE ESTÁ O GRANDE SEGREDO DA NOSSA 

MATÉRIA; É pela palavra e pelo ensinamento que nós vamos 

encontrar remédio (cura) para o nosso corpo. 

 

Jo. 6:63 As palavras e as instruções de Jesus são vida e 

remédio para nós.  

 

Vejamos a diferença entre cura instantânea 

(manifestação do Espírito Santo) cura instantânea é 

milagre; e a cura pela palavra (está ligada com o 

processo que o remédio faz). 
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1.  Muitas vezes nós erramos e não recebemos cura 

porque nós esperamos uma manifestação do 

Espírito Santo. Milagre ou o dom de curar como 

manifestação do Espírito Santo . 

2. Mas a Palavra está sempre presente, e sempre 

funciona. 

3. Remédio não cura instantaneamente. Tem que 

tomar dosagem diariamente. A palavra deve ser 

ministrada em dosagens regulares (diariamente).  

I Co. 12:9. 

Não há outra forma de conseguirmos 

receber cura – SOMENTE PELA 

PALAVRA. 

Remédio não cura instantaneamente. Tem que tomar dosagens 

diárias, é um processo. 

4. Instruções: Pv. 4:13 “Retém a instrução e não a 

largues; guarde-a, porque ela é a tua vida”. 

a.) Atentar (significa ATENDER) as minhas 

palavras. Olha para a importância de sabermos o 

significado das palavras.  

ATENDER ÀS MINHAS PALAVRAS É COLOCAR A 

PALAVRA DE DEUS EM PRIMEIRO LUGAR NA TUA 

VIDA. Mt. 7:24-27).  

b) Inclinar o seu ouvido às minhas instruções.   

 

 

B. Plantar “A Semente” em seu coração. 

1. Lc. 8:4-15 – “... A semente é a Palavra 

de Deus”.  

2. Até que tenha certeza que é a vontade 

de Deus curar, você está tentando 

ceifar onde não há semente plantada. 

3. Rm. 10:17. 
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Cura – Logos = Jesus morreu na cruz para me curar agora. Esta 

semente de palavra Rhema tem que ser plantada no meu 

coração. A medida que a Palavra é ministrada, eu recebo 

Rhema. Em Rhema a minha fé cresce. 

4. I Jo. 5:14-15. 

5. Jo. 8:32. 

A qualificação do discípulo é permanecer na Palavra. 

Conhecendo a Palavra, ela me liberta.  

Temos que estudar a Palavra de Deus que é a verdade. Sl. 

107:20 – A Palavra enviada é que sara.  

Nós temos a Palavra de Deus para nós. Sl. 147:15-20.  

 

II - Quais são “As palavras e as 

instruções”. 
Aqui estamos procurando remédio para cura. Precisamos 

aprender a procurar as palavras e as instruções. 

A. Cura é o pão do filho. 

1. Mt. 7:7-11 

2. Tg. 1:17-18. As coisas boas vem do alto – 

do céu. 

a) Doença não pode ser enviado do 

céu – Lá não tem!!! 

b) Doença então não é uma boa 

dádiva.  

3. Atos 10:34-38. Jesus curava todos, 

mostrando que é a vontade de Deus curar. 

4. Sl. 103:1-3 v. 2 – Fala de benefícios, bens, 

coisas boas; v.3 Cura faz parte dos 

benefícios de Deus – Ele cura “TODAS” as 

enfermidades – significa que não existem 

enfermidades que Ele não cure. Nós temos 

que mudar nossa mentalidade (forma de 

pensar) e adequá-la à Palavra de Deus. 

5. Mt. 15:21-28. 
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6. Sl. 23:1-5 O Salmo está no tempo presente – 

é para hoje. “O Senhor é o meu pastor” – 

Não será, Ele é o meu pastor hoje. “Preparar 

uma mesa perante mim...” esta mesa está 

preparada na presença dos seus inimigos. Ou 

você olha para os inimigos ou olha para a 

mesa. Doenças e enfermidades, são 

inimigos. Se você olhar para elas você vai 

perder. Olhe para a mesa – Ela já está 

preparada para você se servir – pegue o pão 

– pegue a cura.  

 

B. O que tem nessa mesa??? 

1. Pão. Jo. 6:33-35. 

a. Cura é o pão dos filhos. 

b. Jesus é o pão da vida. Palavra 

é pão, e pão é alimento; E Ele 

é a Palavra viva. 

 

2. Perdão dos pecados. Mt. 5:44-45; Rm. 

12:14-21. Se há algum pecado na sua vida, 

você pode impedir a ação de Deus. Muitas 

vezes a cura não acontece na  sua vida 

porque você precisa pedir perdão. Se você 

tem alguma enfermidade que não foi curada 

até agora, pode ser que exista alguma mágoa 

que você tem que eliminar através do 

perdão. Perdão é abrir mão do direito de 

resposta; é uma outra forma de visualizar a 

situação. Perdão é zerar a dívida;  

Mt. 18:15-35 – Enquanto você não perdoa, o 

seu inimigo tem direito legal sobre você, e 

muitas pessoas estão sendo destruídas 
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porque no coração tem uma raiz de mágoa, 

falta de perdão, e é uma legalidade para 

abafar o teu ministério, perdão é uma 

ferramenta que Deus nos deu para nós 

ficarmos livres do mal. Pela falta de perdão, 

os atormentadores tem liberdade (direito 

legal) de atormentar a sua vida. Por isso 

temos um monte de cristãos atormentados 

hoje – falta de perdão. 

3. Benefícios 

a. Sl. 103:1-3. 

É Ele quem sara todas as enfermidades; e quem perdoa todas as 

iniqüidades. Esta é uma promessa clara do Antigo Testamento 

sobre a cura corporal com base no caráter do Senhor como 

aquele que sara. Está claro aqui que a dimensão da cura 

prometida inclui especificamente a integridade física. O texto 

reforça a aliança de cura, pois a palavra hebraica 

TACHAWLOO (doenças) é da mesma raiz CHAWLAH da 

palavra usada para doença em Ex. 15:26 MAKHALEH. Além 

disso, as palavras para cura são as mesmas em ambas as 

passagens RAPHA, com o nítido significado de sarar ou 

reparar. Os dois textos seguintes têm um forte vínculo.  

Dt. 19:15  

II Co. 13:1  

Esses dois versículos carregam o testemunho do Antigo 

Testamento de que o Senhor não apenas perdoa iniqüidades, 

mas de que também cura as nossas doenças. Se já sob a 

primeira aliança a cura física era evidentemente incluída junto 

a tantos outros benefícios do Pai, então podemos nos alegrar e 

descansar com fé. A glória da nova aliança excede a velha em 

tudo. II Co. 3:7-11; e podemos estar certos de que Deus, em 

Cristo, preparou uma provisão completa para o bem-estar de 

nossa pessoa em sua totalidade. 
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Empecilhos para cura:. 

• Falta do Conhecimento da Palavra. O povo tem 

perecido por não conhecer as Escrituras e o poder de 

Deus. 

• Falta de Perdão. (foi feita uma pesquisa por psicólogos 

americanos que comprovou que as maiores causas 

prováveis das doenças psicossomáticas é: “falta de 

perdão”) uma das grandes raízes do câncer, é falta de 

perdão – mágoa profunda.  

• Tradição Religiosa. 

• Não deixar Jesus nos tocar. 

• Não transferir para Ele nossas enfermidades. 

• Não obedecer. 

• Pecado. Não se arrepender dos nossos pecados. 

• Desobediência das leis naturais. 

• A falta de um andar em Amor. 

 

III – A cura é a vontade de Deus. 

 
A. Quando você vê Jesus, vê a vontade de Deus em 

ação. Quando você lê os quatro evangelhos, você vê 

quantas curas Jesus operou.  

1. Jo. 8:28-29 – Jesus somente falava e fazia o que 

Ele via o Pai fazer. Se Jesus curava, era porque 

o Pai também cura. 

2. Jesus estava constantemente curando as pessoas. 

Jo. 6:63 

3. Lc. 13:10-16. os judeus estavam preocupados 

com as tradições. As vezes as tradições 

recebidas na Igreja podem impedir a cura. 

4. Marcos 7:6-13. A tradição pode invalidar a 

palavra de Deus e impedir o crente de receber as 

promessas;  
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5. Lc. 6:18-19. Doentes e endemoninhados eram 

curados. Todos queriam tocá-lo e hoje nós 

também podemos tocá-lo através da Palavra.  

6. Mt. 12: 15. Jesus curou a todos, demonstrando 

que a vontade de Deus é curar. Jo. 3:16  

 

B. A cura de um leproso – Mt. 8:2-4. 

1. A questão aqui não é a habilidade de Jesus para 

curar. 

a. A questão é a vontade ou 

disponibilidade de Jesus para curar.  

b. Todos sabem que Deus pode curar 

todos AGORA.  

c. Questionam se Deus quer curar todos 

AGORA. O foco central da cura deste 

leproso é a vontade de Jesus de querer 

curar este homem; este leproso adorou 

Jesus e reconheceu quem era Jesus. 

2. Mc. 1:40-45 

Aqui revela Sua compaixão para curar.  

 

3. Jesus claramente confirmou a vontade de Deus 

para curar. O grande problema é que 

desconfiamos da Palavra de Deus. Muitas vezes 

confiamos na palavra do homem, do médico, 

mas não confiamos na Palavra de Deus. Rm. 

12:1-2. 

 

IV – A cura na redenção. 
 

A. Promessas no Antigo Testamento para a cura. 

1. Êx. 15:26. “Eu sou o Senhor que te sara” – 

Yahweh Rapha – Um dos nomes redentivos do 

Senhor. Rapha Hb. sign. Curar, sarar, reparar, 
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consertar, restaurar a saúde. Sua forma 

participial ROPHE – “alguém que cura” é a 

palavra hebraica para médico – lembra o 

MARPÉ – Remédio. A principal idéia do verbo 

RAPHÁ é a cura física alguns tentam excluir o 

ensino bíblico da cura divina, porém todos 

podem perceber que este versículo fala das 

doenças físicas e a sua cura divina. A primeira 

menção de RAPHÁ na Bíblia é Gn. 20:17 

refere-se de forma inquestionável, à cura de uma 

determinada condição física, assim como o 

fazem as referências à cura da lepra e úlceras 

(Lv. 13:18; 14:3) A Escritura afirma: “Eu Sou o 

Senhor, o seu médico”. 

 

Yahweh Rapha – Deus que cura 

Yahweh Shalom – Deus que é a nossa paz. 

Yahweh Nissi – O Senhor é a nossa Bandeira. 

Yahweh Roí – O Senhor que é o Nosso Pastor 

Yahweh Jireh – O Senhor que provê. 

2. Êx. 23:25-26. 

3. Sl. 107:20. 

4. Sl. 103:1-3 

5. Is. 53:3-5 

 

B. Cura na redenção do Novo Testamento. 

1. Mt. 8:14-17  

 

A Palavra de Deus é SOZO e Sozo é  salvação em todas as 

áreas; então a vontade de Deus é Salvar em todas as 

enfermidades, Ele veio perdoar todas as nossas iniqüidades e 

sarar de todas as enfermidades. 

2. I Pe. 2:24.   
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3. Gl. 3:13-14. Se Ele nos resgatou da maldição da 

lei, doença é maldição e não bênção. 

 

C. A cura na Era da Igreja. Estamos chegando mais 

perto dos nossos dias. 

1. Mc. 16:15-20 – Os sinais acompanhavam. Jesus 

passou uma ordem aos seus discípulos. Se cada 

um de nós crermos, os sinais acompanharão. 

2. At. 3:1-10,16 – Aqui você vê a Igreja andando, 

a Igreja caminhando sobre a terra. A cura de um 

coxo. Cura usando o nome de Jesus. 

3. At. 5:12-16 – Sinais e prodígios são 

conseqüências de uma boa palavra; de uma boa 

semente; A sombra de Pedro. Cura de forma 

sobrenatural. Usada uma única vez e não mais. 

4.  At. 6:1-9. 

a. Não é só privilégio do Apóstolo. 

b. Apenas “cheio de fé”. Estevão fazia 

grandes sinais e prodígios. 

HOMOLOGEO – a mistura de fé com 

a palavra; 

5. At. 8:5-8 – Filipe o Evangelista.  

6. At. 9:1-18 – A conversão de Saulo. 

7. At. 9:32-34 – Enéias. 

 

a. Note que ele não usou a sombra 

novamente. 

b. Pedro disse – “Jesus Cristo te dá 

saúde”.  

8. At. 14:1-10 – A cura de um coxo. O foco dos 

sinais e prodígios é para confirmar a Palavra. 
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Ex. 15:26; Receba  Deus como “o Senhor que te sara”. Curar é 

parte da natureza de Deus; a sua vontade é que sejamos sãos. 

Ex. 23:25-26. 

Jo 11:4-6  A soberania divina em meio ao sofrimento humano e 

demonstrando os objetivos e graça divinos através das 

respostas de Jesus. 

Jo 9:2-3  

 

9. At. 19:11-12 – Milagres especiais. 

a. II Rs 13:20-21 – Os ossos de Eliseu.  

b. Mc. 5:24-34 – A mulher com uma 

hemorragia. Aqui vemos sete passos 

para a cura: 

1. Ela ouviu (A fé vem pelo ouvir) 

2. Ela buscou. 

3. Ela falou (confessou a sua fé) 

4. Ela agiu em fé. 

5. Ela tocou (podemos tocar em Jesus 

pela fé). 

6. Ela recebeu. 

7. Ela testificou. 

At. 1:8 – Dunamis (poder no original) é a 

mesma palavra do que Jesus sentiu quando 

a mulher tocou nEle.  

c. Mc. 7:32-34 – Jesus tocou a língua 

com saliva.  

d. Mc. 8:22-25 – Jesus aplicou saliva aos 

olhos. Mais uma cura de modo 

diferente. 

 

10. At. 28:7-9 – Imposição de Mãos. 

a. Mc. 16:17-18. 

b. Hb. 6:1-2 – Uma das doutrinas básicas 

da Igreja. 
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11. Mc. 6:13 – Unção com óleo.  

 

V – Doença no mundo e na Igreja. 

 
A. Como entrou doença. Através do pecado. 

1. Gn. 3:17 – a maldição entrou na terra depois do 

pecado original.   

Hamartia(gr) – pecado, errar o alvo; 

desobediência para com Deus. 

2. Pv. 26:2 – “Assim a maldição sem causa não se 

cumpre”. 

3. Dt. 28:15-68 – Deus chama toda doença e 

enfermidade de maldição.   

Bênção hereditária - Dt. 28:1-4 

 

B. Por que cristãos tem doenças? 

1. Jo. 17:15 – O crente, enquanto está no mundo, 

será atacado. Jo. 17 

2. Ignorância. 

a. Is. 5:13. 

b. Pv. 11:9 

c. Os. 4:6; I Pe. 2:9;  

3. Mesmo que o crente tenha conhecimento da 

verdade, por ser preguiçoso, impaciente ou 

tímido, não vai conseguir entrar nas bênçãos. 

a. Pv. 6:9-11. 

b. Pv . 13:4 

c. Mt. 11:12. Para se alcançar as bênçãos 

do Reino, vamos ter que nos 

esforçar.O Reino é tomado por força, 

por esforço.  
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Temos diversas frentes de batalhas, dentro da nossa vida temos 

muitas áreas que são campos de batalhas na mente. Ef. 6:17 – 

Espada do Espírito que é a Palavra de Deus.  

d. Hb. 6:12. 

e. II Tm. 1:7 Timidez = Covardia.  

4. Passividade (não agir) traz doença.  

a. I Pe. 5:8-9; Sl. 34:7  

b. Tg. 4:7 

c. Êx. 14:15-16 

 

5. Às vezes pecado pode ser a razão da doença. 

a. Tg. 4:4  

b. Tg. 5:13-16 – assim que recebem a 

unção com óleo e a oração da fé. 

c. Ap. 2:22 – a conseqüência do pecado é 

enfermidade e morte.  
ENFERMIDADES QUE VÊEM PELO 

PECADO, HAVENDO CONFISSÃO DE 

PECADOS – HÁ CURA! 
• Mt. 9:1-6 – Paralítico de Cafarnaum 

• Jo. 5:1-15 – Paralítico de Betesda 

• Lc. 13:10-17 – Mulher Paralítica 

  

6. Por falta de perdão alguém pode adoecer. 

a. Sl. 103:3  

b. Tg. 5:16. 

 

7. Às vezes Deus pode dar orientação para ir ao 

médico e tomar remédio, mas o remédio NÃO 

É UM SUBSTITUTO PARA DEUS. 

a. II Cr. 16:11-12.  
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8. Desobediência das leis naturais; (não tomando 

os devidos cuidados com o seu próprio corpo).  

a. Pv. 26:2 A maldição sem causa não se 

cumpre.  

  

 

9. A falta de um andar em amor impedirá a cura. 

Ef. 5:1-2 tem tanta gente na igreja que é tão amarga, que só 

sabe ver defeitos, criticar, só sabe reclamar, só sabe 

encontrar defeitos, e muitas pessoas estão doentes porque 

não sabem praticar o amor com seu próximo, e isto faz mal 

para a pessoa, se torna pessoa amarga; e por se tornar uma 

pessoa amarga é que a enfermidade alcança a vida dela.  

 

VII – ENFERMIDADES QUE VÊEM 

PELO ESPÍRITO MALIGNO, 

POSSESSÃO. 
Assim que Jesus expulsava o espírito de enfermidade as 

pessoas eram curadas. 

• Mt. 12:22 – Cura do Cego e Mudo 

• Mc. 9:20-27 – Cura do Jovem epilético 

• Mt. 9:32-33 – Cura de um mudo  

  

VIII – O sofrimento de Jó. 
 

A. Deus cercou a Jó – Jó 1:1-12. 

1. Medo quebrou esta cerca de proteção. ERA 

RELIGIOSO;  

a. A maioria das pessoas erram com vs. 

12 – Acham que Deus entregou Jó na 

mão de satanás. 

b. Mas Deus disse: “Eis que tudo o que 

ele tem está em teu poder...”. 
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2. Vs. 4,5 – Jó oferece sacrifícios continuamente. 

Jó 42:10. Vai mostrar a restauração; o poder da 

restituição de Deus;  

B. O medo trouxe alguns resultados para a vida dele. 

1. Jó 1:13-16.  

2. Mas é satanás que usa os elementos para 

destruir. 

a. Mc. 4:35-40. 

b. I Jo. 3:8 

 

C. O que Jó fala da sua situação. 

1. Jó 1:20-22. 

2. Até aqui ele não “atribuiu a Deus falta alguma”. 

Mas no livro, Jó acusa Deus 74 vezes 

erradamente. 

3. Jó 2:1-3  

 

IX – Fé, ou medo, vem pelo ouvir. 
 

A. Vamos analisar algumas coisas que Jó falou. 

1. Jó 3:25. 

a. Rm. 10:17  

b. Fé no diabo vem pelo ouvir as palavras do 

diabo.  

 

2. Medo quebrou a cerca, e a serpente o mordeu. 

a. Ec. 10:8 

b. Jó 1:10 – satanás acusa Deus.  

 

B. Jó falou coisas que não entendeu. 

1. Jó 42:1-8 

Jó começou a proferir algumas palavras fortíssimas, pesadas 

contra Deus: Jó 6:4; 7:20; 9:16-17; 10:16-17; 16:12-14; 32:1-2. 



                                                                                  Cura Divina 

INSTITUTO JÁFIA 19 

X – II Co. 12:1-10 – O espinho de Paulo. 
Entendemos que neste texto o que Paulo está falando é 

batismo no sofrimento, tem prazer em ser participante, em 

sofrer pelo nome de Cristo. Então é perseguição! 

II Co. 12:7-9 em outra versão: Para impedir que eu me 

exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me 

dado um espinho na carne, um mensageiro de satanás, para 

me atormentar. Três vezes roguei ao Senhor que o tirasse 

de mim. Mas ele me disse: Minha graça é o suficiente para 

você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto 

eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas 

fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim”. 

 

A. Definição do espinho de Paulo. V.7  

1. II Co. 11:17; 12:13. 

a. satanás é identificado como o autor do 

espinho. 

b. Mensageiro significa um anjo ou 

ministro, sempre uma personalidade e 

nunca uma coisa como doença. II Co. 

12:10  

c. Graça é o poder operacional de Deus; é 

o favor divino; tudo que Deus nos deu 

para cumprir a vontade d’Ele em 

nossas vidas. 

d. Suficiente, significando que era 

bastante para construir uma cerca (uma 

redoma) e colocar o mal do lado de 

fora. A minha graça te basta Paulo, a 

minha graça é suficiente! 

e. Deus diz para Paulo que a ele já foi 

dado o poder divino para vencer; tudo 

o que ele tem que fazer é exercitá-lo. I 

Pe. 5:8-9. 
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f. Tg. 4:7 – NÓS temos que resistir o 

diabo, não a Deus. 

g. II Tm. 2:24-26.  

Gl. 4:1-18  

Gl. 6:11 

 

B. Definição de espinhos (uma expressão idiomática). 

1. Nunca foi mencionado como doença física. 

a. Nm. 33:50-56 – Os cananitas eram 

comparados a espinhos nos olhos; 

foram inimigos impedindo o plano de 

Deus na terra. 

b. Js. 23:13 – “As nações... espinhos aos 

vossos olhos”. 

c. II Sm. 23:6 – “Os filhos de Belial... 

como espinhos”.   

d. Ez. 28:20-24 – Novamente mostrando 

dores, perseguição, inimigos. 

 

2. O espinho não era uma doença nos olhos. 

Espinhos na bíblia, são pessoas que vão tentar te 

impedir de caminhar, de prosperar, de possuir 

Canaã, de alcançar a vitória que o Senhor tem 

na sua vida; Então tudo indica que é: 

impedimentos, levantes e perseguições, para 

tentar impedir que Paulo não cumprisse o seu 

ministério. 

 

C. Qual foi o resultado do espinho? 

1. II Tm. 3:10-13 – “as minhas perseguições e 

aflições, quais as que sofri em Antioquia, em 

Iconio, em Listra; quantas perseguições 

suportei! E de todas o Senhor me livrou”. 
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Em Antioquia (At. 13:44-52) e Icônio (At. 14:1-7) Paulo sofreu 

perseguições, e em Listra (At. 14:8-20) ele foi apedrejado e 

dado como morto. Note que Paulo diz que de “todas” as 

perseguições e até mesmo da morte, Deus o livrou. Portanto 

amado irmão, quando você for perseguido sem motivo algum, 

glorifique o Senhor, significa que você está preocupando as 

trevas, mas o Senhor te dará a vitória. I Pe. 4:13-16. 

 
   

 
Dever, John  
Dicionário Teológico 
Juerp 
 
Keener, Craig S. 
Comentário Bíblico Atos – Novo Testamento 
Editora Atos. 
 
Phillip Keller  
Nada me faltará 
Editoria Betania.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                  Cura Divina 

INSTITUTO JÁFIA 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                  Cura Divina 

INSTITUTO JÁFIA 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                  Cura Divina 

INSTITUTO JÁFIA 24 

 


