Ninguém melhor do que Jesus para entender
as suas necessidades físicas e espirituais e
ajudá-lo nos períodos difíceis de enfermidade.
Ele está a postos, disposto, e é capaz de lhe
dar conselhos, consolo, encorajamento, visão
espiritual, amor inabalável e cura — tudo o que
você mais quer e precisa quando o seu corpo
não está cem por cento.
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introdução

A partir do momento que nascemos até o dia em que morremos,
estamos suscetíveis a doenças e enfermidades. Quando pequenos, o instinto nos faz recorrer aos nossos pais e neles confiarmos
para melhorarmos, mas inevitavelmente descobrimos que todo o
seu amor, interesse sincero e experiência têm ação limitada no
processo de cura. À medida que ficamos mais velhos aprendemos a admirar a assombrosa capacidade que o nosso corpo tem
de se restaurar e recuperar de doenças, e passamos a contar com
isso. Mais dia menos dia, porém, nos vemos em uma situação
em que isso não basta. A quem recorrer então? — A médicos?
— A Deus? Será que Ele sequer deseja Se envolver em nossos
problemas de saúde? Se for o caso, o que podemos esperar dEle
e o que Ele espera de nós?
A cura é uma experiência bem pessoal. Cada pessoa tem suas
singularidades, assim como são diversas as enfermidades e as
circunstâncias nas quais pode se encontrar. Além do mais, a cura
normalmente envolve fatores físicos e espirituais. Algumas pessoas que procuram a cura se concentram no aspecto físico mas
ignoram o espiritual, já outras se concentram tanto no espiritual
que se esquecem de retificar as causas físicas. Como encontrar
o meio-termo?
Alguns princípios espirituais relacionados à cura são básicos
e universais: acreditar na possibilidade de uma intervenção
com amor, jesus
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divina, descobrir por que Deus permitiu tal doença, seguir Suas
instruções, reivindicar Suas promessas e continuar confiando
nEle mesmo que a resposta não seja imediata ou de acordo
com a nossa vontade. Deus também leva em consideração
outros fatores, como, por exemplo, a maturidade espiritual da
pessoa e o grau de conhecimento da Sua maneira de agir.
Muitas pessoas não entendem que, de acordo com o ponto de
vista de Deus, a cura do corpo nem sempre é a meta principal
ou a única meta. Muitas vezes a maior necessidade é a cura
do espírito. Para alcançar esse fim, Ele às vezes nos coloca
em uma posição onde fica mais fácil Se comunicar conosco no
nível espiritual. Doenças físicas são dos meios mais eficazes
que Deus tem para isso, pois temos que ficar parados tempo
suficiente para ouvirmos o que Ele tem a dizer.
Um outro fator é que o nosso próprio espírito não é o único
envolvido. A Bíblia diz que no plano espiritual, que nos é
invisível, ocorre uma batalha contínua entre o bem e o mal
para influenciar nosso coração e mente, que, por sua vez,
determinam nossos atos e destino. Enquanto Deus e Suas
forças celestes travam uma guerra contra o Diabo e seus
demônios, a batalha passa para o nosso plano físico e nos
envolve. “Pois não temos de lutar contra a carne e o sangue,
e, sim, contra os principados, contra as potestades, contra
os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes.”1 Uma maneira de
o Diabo e seus demônios investirem contra nós é atacando
nossa saúde, por isso é importante mantermos nossas defesas espirituais fortes para evitarmos problemas de saúde e
Efésios 6:12
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também orarmos sobre possíveis causas espirituais quando
acometidos de uma doença.
Mesmo que tente abordar a cura de um ângulo puramente físico,
não existe fórmula pré-definida que se aplique a cada caso. Por
exemplo, a questão de consultar médicos, tomar remédios, fazer
tratamentos, terapias ou outros meios físicos quase sempre é
ampla e também varia de uma situação para outra. Esse conceito
aplica-se a dietas, medicamentos, cirurgias, radioterapia, quimioterapia, homeopatia ou qualquer outro tratamento ou procedimento
médico. Existem milhares de livros sugerindo medidas para se
obter a cura. Algumas funcionam em certos casos, outras vezes
não. Muitas se contradizem. Quem garante qual o melhor procedimento no seu caso? Em que perito você vai confiar?
Jesus é o Grande Médico. Ele sabe mais sobre o seu corpo e
como restaurá-lo do que todos os médicos no mundo. Além disso,
também entende e Se preocupa com a pessoa no total, seu corpo,
mente e espírito. Deus às vezes usa médicos e tratamentos para
auxiliar a cura, mas Ele é o único que pode verdadeiramente curar.
Não é possível ser curado sem intervenção divina em algum nível,
então por que não incluí-lO em todas as situações já desde o
começo e em todos os graus? Ele adoraria, como explica nestas
mensagens.
Portanto, quando precisar de cura, antes de mais nada se coloque
nas amorosas mãos de Deus. Se Ele optar por curá-lo de modo
sobrenatural apenas, é prerrogativa Sua. Se preferir usar médicos, Ele quer ser o médico-chefe. Se optar por curá-lo instantaneamente, também pode, ou se achar melhor você sofrer fisicamente
com amor, jesus
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por um tempo para fortalecer o seu espírito, também é um direito
que Lhe assiste, e é por amor. Se Deus preferir curá-lo levando-o
desta vida para o Céu, onde não existem doenças, pesares nem
sofrimento, também está de acordo com o Seu imenso e infindável amor.
Não importa o que aconteça, a meta de Deus não é apenas curá-lo
temporariamente para você adoecer de novo amanhã. Ele poderia
restaurar a sua saúde um milhão de vezes e o seu corpo mortal
continuaria tendo problemas até o dia da sua morte. A meta é
ajudá-lo a ser feliz, saudável e o mais realizado possível nesta
vida, enquanto se prepara para a próxima. Deus tem um plano
para a sua vida, e age através da doença para ajudá-lo a cumprir
o Seu desígnio. Ele quer, acima de tudo, que você desenvolva o
seu potencial máximo.
As seguintes mensagens de Jesus não contêm tudo o que Ele tem
a dizer sobre a cura no geral, nem abrangem todas as possíveis
situações. Há muito mais, é uma fonte inesgotável! Jesus quer ter
uma linha direta com você para poder esclarecer as suas dúvidas
e oferecer soluções para os seus problemas. Você também pode
ouvir Jesus diretamente. Ele fala com quem acreditar e Lhe pedir
sinceramente para falar, aceitando depois por fé que aquilo que
“ouve” em sua mente é verdadeiramente Ele falando. Receber e
seguir Sua orientação é o passo mais importante que se pode dar
para ter boa saúde.
Abra o seu coração e a sua vida, e receba o toque de cura de
Deus.
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Primeiro
passo

Eu amo v o c ê .
É, v o c ê mes m o !
A base

para a fé na cura sobrenatural
que concedo é acreditar no Meu amor
infalível, ilimitado e incondicional por
você pessoalmente. Então vamos começar
desse ponto.

Se você se sentir distante do Meu amor,
não é o que está acontecendo, pois nada
pode separá-lo desse amor. Se acha que
falhou a Mim demais e não pode ser
perdoado, desconsidere tal pensamento.
Você jamais vai ser ruim demais para Mim.
Caso se sinta indigno ou inadequado, não
tem problema, pois olho além das suas
limitações. Se estiver sem esperança ou
fraco demais, se tiver perdido a vontade
de prosseguir, agüente, pois quando estiver fraco Eu Me farei forte por você. Se
sentir-se perdido, sozinho ou confuso, não
se preocupe. Se achar que Eu não poderia
amá-lo apesar das suas dúvidas, preocupações e temores secretos, está errado. Vejo
direto no seu íntimo e o amo do jeito que


você é. Nada jamais alterou ou alterará o
amor que tenho por você.
Meu amor por você é eterno. Não há nada
que possa detê-lo, ele é inextinguível. Ele
vai a qualquer altura atrás de você, à estrela
mais distante e ao mais profundo do mar.
O Meu amor por você é constante. Faz-se
presente agora e para sempre. É vivo e
vibrante. Quero que vivencie esse amor de
forma plena para a sua fé poder florescer
e você acreditar que posso e quero suprir
todas as suas necessidades. Morri por você
e agora vivo por você. Farei qualquer coisa
por você!
com amor, jesus
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Desejo consolar, aliviar e ungi-lo com o
Meu bálsamo que tudo cura. Quero retirar
suas preocupações e frustrações e secar
cada lágrima. O Meu amor estende a mão
para você agora. Vou fazer o seu coração
transbordar com esse amor. Só precisa
pedir. Não importa onde esteja, a que
horas ou minuto, quer seja dia ou noite,
estarei ao seu lado para demonstrar de
alguma forma o Meu amor. Quando sentirse confuso, lhe darei paz. Quando temeroso, o consolarei. Quando avassalado por
dúvidas, lhe darei fé, e quando estressado,
o aliviarei. Quando se sentir perdido e
só, estarei ao seu lado. Quando sentir-se
envolto em trevas e tormentas, serei o
seu farol. Estou sempre ao seu lado, e Me
manifesto em coisas simples e complexas.
Estou sempre ao seu dispor, de prontidão,
esperando a hora de envolvê-lo no Meu
amor. Prometo que jamais o abandonarei.
Invoque-Me sempre que precisar de uma
dose extra desse amor.
com amor, jesus
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A juda cons t a n te
Eu

não quero que você pense que fico de longe observando-o passar por essa doença. Nunca agi assim, e com
certeza não é o que farei agora.

Fico de coração partido ao vê-lo sofrer, não só fisicamente, mas também os ataques mentais e espirituais que
acompanham essa situação, a sensação de impotência, a
angústia e a desesperança. Por favor, acredite que jamais
permitirei que nada aconteça a você, que é Meu filho e
Me ama, a menos que seja para o seu bem. Apegue-se a
esta promessa.
Estou bem aqui. Sei que dói e Me condôo de você. Estou
bem ao seu lado. Não, não estou distante. Eu o envolvo e
cubro todos os locais onde sente dor, dando o alívio que
só Eu posso dar. Não o deixarei nem por um instante.
Nos momentos de dor lhe darei doce alívio. Nos momentos de angústia o consolarei. Quando duvidar, renovarei a
sua fé. Na sua hora mais escura, Eu serei o seu farol. Nas
tormentas da vida serei o seu porto seguro. Nos momentos em que se sentir vazio, Eu serei a sua plenitude.
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“Na s a ú de e n a d oen ç a … ”
Quando

você Me recebeu como
Salvador, prometi estar sempre ao seu
lado. Foi o início de uma amizade que Eu
desejo que seja forte e duradoura. Na realidade é muito mais do que isso. Eu quero
ser mais do que um amigo. Quero amar
e cuidar de você como um marido apaixonado adora prover, proteger e agradar
a esposa. Que marido verdadeiramente
amoroso não faz tudo ao seu alcance para
demonstrar amor à mulher que ama e se
certificar que ela tenha tudo o que precisa para ser feliz? E que esposa não adora
ser alvo de tão grande amor e devoção? É
assim também entre nós.

no Meu amor. Que dia glorioso será! Você
deixará de precisar do Meu toque de cura,
porque estará livre de toda enfermidade,
dor e morte para sempre. Quando Me
vir face a face entenderá muito melhor
tudo o que aconteceu na sua vida, e dará
valor ao Meu infinito amor e infalível provisão. Nessa ocasião você chorará de alegria, e estarei ao seu lado para secar cada
lágrima.

Faço-lhe o seguinte voto: “Eu Me dou a
você em casamento para tê-la Comigo
deste dia em diante, nas alegrias e nas dificuldades, na riqueza e na pobreza; para
amá-la e cuidar de você”, mas não “até que
a morte nos separe”, porque nem mesmo
a morte conseguirá nos separar. Na verdade, é quando nos uniremos realmente
com amor, jesus
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A o r a ç ã o p o de c u r a r
Faz parte da condição humana a vulnerabilidade do corpo a doenças e enfermidades. Você pode tomar providências e se
precaver para ter uma boa saúde. Pode
tomar certos medicamentos e contribuir
para o processo natural de cura. Mas
nada disso cura totalmente ou oferece
resultados permanentes. Às vezes esses
elementos não bastam. Existem ocasiões
quando você precisa de algo mais, de ajuda espiritual, a qual posso lhe conceder
liberalmente através da oração. As suas
orações por cura acionam o Meu poder
espiritual que pode agir para curar o seu
corpo.

Não é possível enxergar a eletricidade,
mas sabe-se que existe devido aos seus
efeitos. Por ter aprendido a extrair o poder

10

da eletricidade, é possível fazê-lo trabalhar para você. Pode apertar o interruptor
e a luz se acende, ou o eletrodoméstico
desempenha suas funções, o que facilita a
sua vida. Ora, a oração é tão real quanto a
eletricidade, só que muito mais fantástica.
É o meio para trazer força espiritual do
Céu ao seu plano físico, a qual pode realizar obras maravilhosas e inclusive curar o
seu corpo quando necessário.
Assim como toda a eletricidade no mundo
não vai lhe servir de nada a menos que
conecte-se a ela, da mesma forma todo o
poder celestial não vai curar você a menos
que recorra a ele. Aperte o interruptor,
conecte-se a Mim e os Meus recursos infinitos estarão às suas ordens.

com amor, jesus
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Posso cur a r qua l qu e r c o i s a
Disse aos Meus primeiros seguidores, “Toda autoridade Me foi dada

no Céu e na Terra” e “tudo o que pedirdes em Meu nome, Eu farei.”1
Essas promessas têm inspirado a fé de milhões de pessoas na Minha
capacidade de responder à oração. Todo esse poder está ao seu dispor e
pode ser ativado pelas suas orações. Eu não conheço limites!

Posso curar tudo e até restaurar a vida e a saúde de alguém que morreu! Foi
o que fiz quando caminhei pelas estradas poeirentas da Palestina há dois
mil anos, e o Meu poder continua o mesmo. Se pude fazer isso, com certeza
tenho condições de curar o seu problema, qualquer que seja ele!
Eu posso fazer o impossível e gosto de casos difíceis. Quero lhe provar
isso. Se acreditar posso fazer o que Me pedir — e lhe provar isso também.
Posso restaurar a sua saúde e fortalecer o seu corpo. Posso lhe dar perfeita paz e descanso para a sua mente atribulada. Eu posso lhe dar alegria
e aliviar o seu coração. Posso fazer tudo isso e mais — se você acreditar.
O Meu poder de cura é maior do que qualquer remédio ou tratamento que
um médico possa prescrever. Recorra a Mim e derramarei sobre você o
Meu bálsamo curativo de acordo com o seu pedido e a sua fé. Espere um
milagre!

Mateus 28:18; João 14:13
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O nosso contrato
Quer

saber como vai receber a cura?
Da mesma maneira que recebe tudo de
Mim: pedindo, acreditando nas Minhas
promessas, fazendo a sua parte e confiando que vou atender como Eu sei que vai
ser melhor para você.

A Minha Palavra1 é como um contrato
entre você e Eu, com promessas específicas para você pessoalmente, inclusive
de que posso e o curarei se orar. Como
ocorre com todo contrato, existem cláusulas a serem cumpridas por ambas as partes,
mas se estudar este feito entre nós, há de
concordar que Eu facilitei o máximo para
você. Só lhe peço que cumpra certas condições básicas como, por exemplo, admitir
humildemente a sua necessidade, pedirMe ajuda e ter o coração reto Comigo e
com outros.
No nosso contrato Eu também Me reservei o direito de fazer o que é melhor por

você e as pessoas envolvidas, mesmo
que implique em não atender exatamente ao seu pedido ou quando pediu.
Normalmente você considera que o seu
pedido é a melhor opção, mas só Eu sei
o que é realmente melhor. Você geralmente quer resultados imediatos, mas Eu
muitas vezes quero realizar outras coisas
primeiro, para que o resultado final seja
ainda melhor. Portanto, quando pedir
cura, inclua também na sua oração, “Faça
o que Você sabe que vai ser melhor”. Se
for o momento certo e as outras condições estiverem de acordo, Eu o curarei.
Mas não duvide nem se desespere caso
não veja a resposta imediatamente. Estou
apenas esperando até poder lhe dar a
melhor opção.
Depois que tiver feito a sua parte, pode reivindicar as Minhas promessas, cobrá-las e
ter certeza que sempre honrarei o nosso
contrato. Eu sou fiel à Minha palavra!

Por Palavra de Deus entende-se a Bíblia e outros textos escritos sob inspiração divina, além de mensagens
transmitidas pelo Espírito de Deus por meio de profecia.
1
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Mais força
A oração possui um poder enorme.

O que Eu denomino “oração em conjunto”,
ou seja, pedir que orem com você, possui
um poder ainda maior. Foi por isso que
disse aos Meus primeiros discípulos,
“Também vos digo que, se dois de vós concordarem na Terra acerca de qualquer
coisa que pedirem, ser-lhes-á concedida
por meu Pai, que está nos céus. Pois onde
estiverem dois ou três reunidos em Meu
nome, ali estou Eu no meio deles.”1
O apóstolo Tiago deu a mesma orientação aos primeiros cristãos, “Está
alguém entre vós doente? Chame os
presbíteros da igreja, e orem sobre ele,
ungindo-o com óleo em nome do Senhor.
E a oração da fé salvará o doente; o Senhor
o levantará. Se houver cometido pecados,
ser-lhe-ão perdoados.”2 Neste caso, “presbíteros da igreja,” pode ser alguém que tenha
forte fé no Meu poder de cura. Orar com
pessoas que partilham dessa fé aumenta
Mateus 18:19–20 2Tiago 5:14–15
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a eficácia da oração. É benéfico orarem
juntos, porque ouvir as orações uns dos
outros anima a sua fé. Mas se isso não for
possível, ainda assim considero “oração em
conjunto” quando se reúnem com o mesmo
propósito e fé não importa onde cada um
se encontre fisicamente.
Não se preocupe se, devido às circunstâncias, você não puder pedir a mais ninguém
para orar por você. Eu vou ouvir e atender
a sua petição individual de acordo. O “ungir
com óleo”, mesmo que você próprio tenha
que fazê-lo é simbólico do Meu bálsamo
curativo o qual está pedindo para ser derramado sobre você. O óleo (pode ser óleo de
cozinha) não cura, é apenas uma demonstração da sua fé no Meu poder.
A essência da questão é: Se for possível, peça
a outros para orarem por você e demonstre
a sua fé da maneira que puder. Mas Eu não
estou preso a um ritual. Faça o que der e “a
oração da fé salvará o doente”.
13

É tudo por
amor a você

O g r a n de m éd i c o
Eu curei todos os tipos de enfermidades

no período que passei pela Terra. Restituí
a visão a cegos, coxos puderam dançar e
até ressuscitei algumas pessoas. Tornei
possíveis situações aparentemente impossíveis. O Meu poder é o mesmo hoje.
Estou vivo, bem e ainda opero maravilhas.
Posso não estar presente fisicamente,
mas o Meu toque de cura continua tão
presente e poderoso como antes. Nada
é difícil demais para Mim! Disponho de
poder e recursos ilimitados.

Você já leu na Bíblia a história da mulher
que teve uma hemorragia por doze anos
e gastou todo o seu dinheiro com médicos e os supostos medicamentos que não
fizeram efeito? Estava tão fraca e incapacitada que foi se arrastando até o local

onde esperava que Eu passasse. Teve que
usar toda a sua força, estava desesperada,
mas estendeu a mão e no instante em que
tocou a orla do Meu vestido, foi curada.1
Ora, esse mesmo poder de cura está à
sua disposição. Apenas estenda a mão
em fé e toque-Me. Cada vez que ora com
fé e clama as Minhas promessas de cura,
libera o poder para tal. Se Eu vir que é o
melhor para você e o momento certo, o
curarei.
Não importa o problema, Eu posso curar
você. Sou o Grande Médico, nada é difícil
demais para Mim. Peça-Me o que precisar e farei. O Meu poder de cura é constante, infalível e pleno. É contínuo, imutável e eterno. Estendo as mãos para curar.
Estenda as suas e aceite a cura.

Lucas 8:43–48

1
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E u se i c o m o é

Posso falar sobre doenças porque sei

como é. Sei o que é estar doente, conheço
as dificuldades, a dor e o sofrimento,
porque passei por tudo isso quando vivi na
Terra em forma humana. Tive as mesmas
experiências que você, inclusive com
doenças e machucados. Era o Filho de
Deus e tinha poder para realizar grandes
milagres. Curei multidões e até ressuscitei pessoas, portanto poderia facilmente
ter curado a Mim mesmo quando adoeci.
Mas não o fiz, pois precisava vivenciar as
mesmas provações e tentações que você.1
Eu sofri na Terra para poder sentir como
Deus e também saber como o ser humano
sente, e assim entender profundamente a
sua necessidade e supri-la.

Eu também fiquei doente pelos mesmos
motivos que você fica, para Me ajudar a
dar valor à boa saúde que tinha a maior
parte do tempo, para Me ajudar a aprender paciência, aprender a clamar as promessas feitas por Meu Pai, ter mais tempo
a sós com Meu Pai no sossego e na confiança, para poder pensar e orar a respeito
das coisas e no final amá-lO ainda mais
depois que Me curasse.
Eu sei o que é ter dor e se sentir sozinho
na hora do sofrimento. Passei por tudo
isso por amor a você, para que nunca precise sofrer sozinho, e não vai. Estou aqui
para amar, consolar e, no momento certo,
restaurar a sua saúde.

Hebreus 4:15

1
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A cura é uma dádiva
As

pessoas não saram por tentarem ser
perfeitas, assim como não ficam salvas e
vão para o Céu desse jeito. Não é possível
ser bom o suficiente ou trabalhar duro
o bastante para merecer qualquer uma
das duas. A maneira de ficar salvo é perceber que só Eu poderia pagar pela sua
salvação. No caso da cura, ela só ocorre
quando percebe que precisa de Mim
para tal, pois então posso intervir e fazer
o milagre. “Pois é pela graça que sois
salvos, por meio da fé,”1 e pela graça você
é curado, por meio da fé.

A cura é um dom, mas num certo sentido
também é uma recompensa. O grau de fé
necessário depende da pessoa e da situação. Em alguns casos, se a pessoa não Me
conhece de uma maneira pessoal e real,
facilito as condições ao máximo, ou seja,
ela só precisa acreditar e pedir. Em casos
assim Eu às vezes até curo em resposta às
orações e pela fé de outros. Mas no caso

de quem Me conhece, conhece a Minha
Palavra e sabe como quero que viva, Eu
espero mais: que demonstre a sua fé colocando esse conhecimento em prática.
Em qualquer um dos casos, você sara não
por ser justo ou merecer, mas porque o
amo. Então não tente fazer por merecer
a cura ou se preocupar por não ser bom
o suficiente. É claro que não é, pois ninguém é. Por isso tem que ser um presente.
Apenas admita humildemente que precisa
da cura, acredite que lhe está disponível
na Minha mão, que estou de braços abertos para a conceder e então aceite por fé e
Me agradeça.

Efésios 2:8

1
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Eu sofr i p a r a v o c ê p o der s a r a r
Eu morri

para você poder ter a
vida eterna, mas antes de ser crucificado
também fui cruelmente afligido nas mãos
de homens perversos, para que se cumprisse a Escritura, “pelas Suas pisaduras
fomos sarados”.1

Para você ser salvo Eu não precisava passar
por tudo aquilo, ser surrado, chicoteado e
escarnecido; bastava morrer na cruz. Mas
passei por toda aquela dor, sofrimento e
humilhação porque Me importava com a
sua dor e sofrimento. Senti pena de você
e, tendo o poder para evitar, não queria
que passasse por um momento sequer de

doença ou dor. Queria poupá-lo do sofrimento, e foi o que fiz. Dei o Meu corpo
pelo seu, para poder agora lhe oferecer a
dádiva da cura e da salvação.
Este dom de cura é tão imenso e necessário universalmente que o incluí na única
cerimônia que recomendei aos Meus primeiros discípulos, a qual veio a ser conhecida como Comunhão. O pão utilizado simboliza o Meu corpo partido pela sua cura.
Cada vez que você partilha desse pão está
se lembrando do Meu sacrifício e reivindicando a promessa atrelada a ele.
Venha a Mim quando estiver doente e
aflito. Aceite a cura e se restaure, pois
essa é uma das manifestações do amor
que tenho por você.

Isaías 53:5

1
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Eu i n te r ce d o p o r v o c ê
As

Escrituras dizem corretamente
que existe um mediador entre Deus e
o homem: Eu.1 Explicam também que
agora vivo para interceder por você, sentado à destra de Deus. 2 A sua felicidade e
bem-estar são importantes para Mim.

Todo o poder provém de Deus, e à medida
que intercedo por você e defendo o seu
caso diante do Trono esse poder é liberado em seu favor. Talvez dê a impressão
de que Deus é avaro, que só libera o poder
aos poucos quando Lhe peço, mas não é
verdade. Sua generosidade e graça são
por toda a eternidade, mas o protocolo no
Céu é que você precisa Me pedir, então Eu
peço ao Meu Pai, Ele libera o poder e Eu o
direciono aonde se faz necessário.

Deus montou esse esquema por um
motivo muito bom e amoroso, para que
não tivesse melhor mediador do que Eu.
Eu não só entendo as suas necessidades
melhor do que você, mas também sei conciliá-las à vontade de Deus. Você talvez
nem saiba pelo que orar, mas Eu sei exatamente o que, no final das contas, vai ser
melhor para você e todos os envolvidos,
porque tenho a visão global. Não se preocupe, ninguém o ama mais ou está mais
interessado em você do que Eu, então
conte-Me todos os seus problemas e
anime-se. A resposta está a caminho!

1 Timóteo 2:5 2Hebreus 7:25

1
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Como Eu
vejo uma doença

A v i s ã o ger a l
Eu tenho

uma visão muito diferente. Vejo o plano global, a visão panorâmica, a eternidade. O homem vê apenas
o momento, principalmente quando está
sofrendo com dores e problemas. Eu
quero ajudar você a olhar além disso,
além do plano natural e ver a dimensão
espiritual, que é onde Eu ajo.

O homem natural considera a doença
de forma muito diferente da Minha e de
como poderia encarar com a Minha ajuda.
Para ele uma doença representa revés;
para para quem Me conhece será uma
oportunidade de ficarmos mais próximos do que jamais poderíamos em outras
circunstâncias. Segundo o seu modo de
pensar, toda doença com certeza é um castigo da parte de um Deus zangado a quem
se desagradou. Mas para nós que temos
um relacionamento será mais uma oportunidade de Eu provar e você sentir o amor
infalível que tenho por você. Sem a visão
espiritual se trata de um peso terrível, mas
com amor, jesus
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para nós será um fardo leve, porque o carregaremos juntos. Para o homem natural,
situações assim são praticamente o fim do
mundo, do mundo dele. Para nós será a
entrada para um mundo melhor, para o
plano espiritual, onde o seu espírito pode
crescer e progredir.
Doenças e outros problemas Me ajudam a
preparar o seu espírito para o futuro não
só nesta vida, mas na eternidade. Dentro
do âmbito geral, o seu sofrimento atual
nem se compara com a recompensa eterna.
Quando chegar aqui e lhe for revelado o
espectro total da vida e da realidade, você
ficará feliz por tudo pelo que passou.
21

“P o r q ue eu ? ”
Muitas

vezes as pessoas se perguntam por que permito a algumas problemas
de saúde mais graves ou freqüentes. Será
que Eu acho que elas “merecem”? Se for
o caso, por que aparentemente as pessoas
“boas” sofrem mais com doenças? Uma
injustiça, talvez? E quando essas pessoas
que questionam parecem ter mais problemas de saúde do que acham que deveriam,
a pergunta passa a ser, “Por que eu”? Tais
perguntas são válidas, e segue-se uma
breve resposta:
Eu ajo de maneiras diferentes na vida de
cada um, porque as pessoas são singulares. Cada uma tem um tipo de fé e relacionamento Comigo, e precisa aprender
diferentes lições em diferentes momentos.
Tenho um plano especial e bom para a
sua vida também, que só vai beneficiá-lo,
mesmo que nem sempre lhe pareça assim.
Não imponho pois não quero controlar ou
provar quem manda, mas tento direcioná-
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lo para o caminho que considero certo.
Faço isso por amor, para ajudar você. Mas
mesmo assim, às vezes é difícil o processo
para o aprendizado de sabedoria, amor,
compaixão, compreensão, humildade e
altruísmo, principalmente se uso a doença
como catalisador.
Às vezes, porém, uma certa doença não
se encontra nos Meus planos nem ocorre
devido a um problema na sua parte. Pelo
contrário, o inimigo da sua alma, o Diabo,
quer derrubá-lo. Ele vai fazer todo o possível para se interpor entre nós, dificultar
que viva corretamente e, no geral, interferir com a sua felicidade, para isso, a doença
é um dos seus instrumentos preferidos.
Não importa a causa, quando permito que
você fique doente ou se machuque, posso
usar para o seu bem de alguma forma. Confie
nessa promessa e verá que há sempre mais
fatores positivos do que negativos.
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“Se rá que Deu s es t á me c a s t i g a n d o ? ”
Às vezes

as pessoas causam doenças ou danos físicos a si mesmas devido
à sua imprudência, descuido ou desconsideração pelas leis naturais ou espirituais. Nesses casos, num certo sentido a
doença é um castigo. Mas mesmo assim
tem um motivo: ajudar a pessoa a aprender pela experiência as conseqüências de
suas decisões ruins.

No entanto, muitas vezes o problema de
saúde não é um castigo, mas sim a maneira
de Eu realizar algo muito melhor na sua
vida. Não significa que você se desencaminhou, mas que esse é o caminho mais
rápido para o progresso espiritual.
Se for racionalizar, muitas vezes tirará as
conclusões erradas e vai acabar desencorajado ou se auto-acusando sem necessidade. É claro que o Diabo, o “acusador”,
como a Bíblia o chama, está sempre por
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perto para lembrá-lo que não merece boa
saúde nem o Meu toque de cura ou qualquer outra bênção que dispenso. Ele vai
querer convencê-lo que é mais do que
justo sofrer pelos seus erros e falhas. Ele
tem um senso de justiça muito diferente
do Meu.
Mesmo que você tenha sido o causador da
doença e Eu queira lhe ensinar algo com
isso, assim que recorre a Mim pedindo
perdão e determinando-se a não reincidir no erro, sempre dou esperança, paz e
a promessa de bênção. É uma promessa
Minha para você. Apegue-se a ela! Não
deixe o Diabo puxá-lo para baixo com
desencorajamento. Consulte-Me a respeito, conte-Me seus temores e deixe-Me
retirar gentilmente qualquer vestígio de
sentimento de culpa. Eu retificarei tudo,
vai ficar tudo bem. Você só precisa recorrer a Mim.
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Caminho para o progresso
Às vezes a doença ou problema físico pode ter causa

natural ou ser um descuido da sua parte. Em outras ocasiões, porém, permito isso porque sei que é a maneira mais
rápida de chamar a sua atenção e colocá-lo de volta na linha.
Nunca gosto de vê-lo sofrer, mas, como um bom pai faria, sei
que de vez em quando precisa ter experiências desagradáveis para alcançar um bem maior, para aprender uma lição
importante ou para protegê-lo de algo pior. Quando você
fica doente dispõe de bastante tempo para pensar e orar, e
assim posso ajudá-lo a ver tudo na perspectiva certa.
Não importa o caso ou as circunstâncias, sempre quero
fazer com que contribua para o seu bem. Posso ocasionar
mudanças magníficas através da situação se aprender a Me
conhecer e amar mais, adquirindo assim um espírito mais
profundo, mais maturidade, renovando o seu entendimento,
graça, fé, sabedoria e muito, muito mais. Pergunte-Me o
que você pode aprender com esta experiência e estarei ao
seu lado o encorajando, orientando e ajudando a passar por
ela, porque o amo.
Esse período de doença no início talvez não lhe pareça algo
bom, mas é o caminho para o crescimento pessoal. Não
resista. Fique na expectativa dos bons resultados que vou
gerar na sua vida.
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Reg u l a gem es p i r i t u a l
Muitas

vezes uso problemas de
saúde na vida dos Meus filhos para fazer
uma regulagem espiritual em suas vidas.
Considere os seguintes benefícios:

• Você logo diminui o ritmo. Não consegue
viver “como sempre”, ou seja, ocupado
demais para passar tempo Comigo.
• Depois que diminui o ritmo e obtenho
sua atenção, você fica em condições de
reexaminar a sua vida. Reavalia os seus
valores e prioridades.
• O incita espiritualmente e o faz levar
as coisas a sério, porque não quer viver
doente. Dispõe-se a assumir os compromissos que Eu venha a lhe pedir para receber a cura. Sente-se motivado a melhorar
nos aspectos nos quais tem deixado a
desejar.
• O humilha, porque reitera a sua fraca
condição, e pedir ajuda e oração aos outros
também é humilhante.
com amor, jesus
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• Você fica mais em sintonia com o Meu
Espírito e aberto ao que Eu talvez queira
lhe ensinar com a situação.
• Passa a dar mais valor à boa saúde que
normalmente tem, e a ter muito mais
compaixão dos fracos.
• Ocasiona uma mudança de hábitos que
talvez tenham colaborado para causar a
doença.
• Revela o melhor nas pessoas pois
aprendem a amar e cuidar dos fracos.
Fortalece os vínculos de amor entre
familiares e amigos.
• Faz todo o mundo orar mais, o que
sempre é bom.
Como pode ver, são muitos os benefícios
— e existem muitos outros!
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A força
da f r a q uez a
Se

você é uma pessoa normalmente
energética, dinâmica e animada, subitamente ver-se fraco e precisando descansar mais é um choque. A reação natural é
tentar se manter forte apesar da fraqueza
física, sendo que Eu talvez queira que
você faça exatamente o contrário. Muitas
vezes permito que as pessoas naturalmente fortes fiquem doentes para chamar
a sua atenção e fazê-las diminuir o ritmo
o suficiente para Eu falar com elas e fortalecer o seu espírito. Mas se esforçam-se
tanto para melhorar e não aparentar fraqueza, às vezes perdem a lição e, mesmo
que sarem depois, não colhem benefícios
para os seus espíritos.
Até mesmo muitas pessoas que sabem
que são salvas pela graça tentam se justificar e “mostrar serviço” pelas obras que
realizam. É uma grande perda de tempo e
26

energia, porque Eu determinei o seu valor
ao morrer por elas. Não precisam Me
provar quanto valem ou tentar provar para
si mesmas ou qualquer outra pessoa.
É através da doença que enfatizo essa lição
para muitos, pois quando têm que ficar de
cama não lhes resta mais nada a não ser
olhar para cima, para Mim. Nessas horas,
dias ou semanas, Eu as lembro que sem
Mim nada podem fazer, e que a força ou
competência que normalmente possuem
provém apenas de Mim. Ao reconhecerem
sua fraca condição e deixarem-Me agir,
são fortalecidas. Talvez se considerem
mais fracas, mas fortalece o seu conhecimento de que a única força que precisam
é a Minha.
com amor, jesus
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Exist em tes o u r o s no p o ç o d a s
en f er m i d a des
O seu

corpo talvez lhe diga o contrário, mas você vai ganhar muito com
esse período de doença. Custa-lhe fisicamente, mas gera benefícios espirituais,
ou pelo menos existe o potencial para
isso. O que você aprende com a situação
depende muitíssimo da sua atitude, do
que deseja e espera. Se tiver a atitude
de “um mal necessário”, “deixe a natureza agir”, provavelmente não vai aprender muito. Mas se optar pela abordagem
“vou aproveitar esta situação ao máximo
até Jesus me curar”, ficará surpreso com
as riquezas espirituais que lhe tenho
reservadas.
O fundo e escuro poço das enfermidades
está repleto de tesouros na forma de lições
que geram crescimento espiritual. Ali
aprende-se a extrair das Minhas ilimitadas
fontes de amor, consolo e encorajamento,
com amor, jesus
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além de extrair forças da Minha Palavra,
lições sobre oração, louvor, compaixão,
humildade, paciência, perseverança e
muito, muito mais. Cada lição é como uma
jóia. Não é possível ver bem ou apreciar
sua beleza no escuro, mas quando for
à superfície, onde há luz, depois que a
doença passar, conseguirá ver.
A escuridão nessa caverna de enfermidades em breve será algo do passado. Você
verá um pontinho de luz à distância, e à
medida que formos caminhando juntos
vai ficar cada vez mais próximo. É a luz
da vitória, do cumprimento das promessas que lhe fiz. Continue em direção à luz,
sem ignorar nenhuma das pedras preciosas ao longo do caminho. Não se apresse
demais para chegar ao ar fresco e à luz do
sol, senão ao chegar lá e olhar para trás
fique sem saber o que perdeu!
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M a i s per t o d o Céu
É

incrível os sacrifícios que as pessoas
fazem e o quanto suportam para realizarem algo que querem muito, como, por
exemplo, adquirir a casa dos seus sonhos
ou embarcar nas férias dos seus sonhos.
Olha, Eu tenho algo muitíssimo melhor
para você. Estou lhe preparando uma
mansão no Céu, onde viverá para sempre
Comigo e vivenciará amor e recompensas
que vão além dos seus sonhos mais fantasiosos. Trabalho nos dois aspectos. Estou
lhe preparando um lugar e o preparando
para esse lugar. Uma das coisas mais eficazes que posso fazer para prepará-lo é
a doença, porque gera muitos benefícios.
Considere estes quatro benefícios principais:
Primeiro, a doença o ajuda a Me agradecer e dar valor à vida e à boa saúde da
qual goza a maior parte do tempo. Não
existe sensação melhor do que ser curado.
Renova toda a sua perspectiva.
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Segundo, o ajuda a ter visão para a próxima vida, onde não existirá absolutamente doença, pesares, dor ou morte.
Terceiro, passar pelo “fogo da aflição”
ajuda a purificar o seu espírito, porque
retira toda a sujeira. Se você Me deixar
realizar tudo o que posso e quero através
de cada doença, se tornará uma pessoa
melhor, refletindo mais o Meu Espírito na
sua interação com os outros, sendo então
mais semelhante a Mim.
Quarto, e normalmente a parte que não o
anima nada, é que a doença muitas vezes
é o último vale das sombras das trevas
pelo qual precisa passar para chegar ao
Céu. É a prova máxima, o último fogo, a
última chance nesta vida de colocar o seu
espírito em sintonia com a Minha vontade,
de modo que não tenha do que se envergonhar quando Eu o receber lá do outro
lado.
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Aquele fator
chamado fé

A f o n te d a fé
Se você se deixar levar pelos seus senti-

mentos quando se sentir mal, vai se dar
mal, porque, se não tomar cuidado, além
de se sentir mal fisicamente, o seu espírito seguirá pelo mesmo caminho. Se for
seguir os “fatos”, ou seja, as condições
físicas aparentes, também pode ficar
bem desanimado. A única coisa que pode
manter seu espírito acima dos problemas
é a fé, e a única fonte de fé em Mim é a
Minha Palavra.
A fé é resultado do estudo da Minha
Palavra, não apenas de uma leitura casual.
É preciso pensar no significado do que
lê e ver como se aplica à sua vida. Esse é
o berço da fé. Mas para se tornar forte e
madura, a fé precisa ser utilizada, expandida e fortalecida, o que ocorre se você
agir cada dia com base na Palavra e de
acordo com as suas orações.

Fé é muito mais do que só acreditar. Podese acreditar em algo teoricamente, mas não
adiantará nada se a pessoa não usar tal coisa
e colocá-la em prática. À medida que puser
as Minhas promessas à prova e vir que as
honro, saberá sem sombra de dúvida que
são verdadeiras. Ser praticante da Palavra
o ajudará a construir o alicerce firme que
precisará quando a sua fé passar por provações.1
Fé não ocorre aleatoriamente. É preciso
se empenhar em cultivá-la. Nunca deixe
passar um dia sem mergulhar na Palavra.
Leia a Palavra, memorize-a, cite-a, fale
sobre ela e, acima de tudo, viva a Palavra.

Tiago 1:22–25

1

30

com amor, jesus

/ Um Toque de Cura

“Q ue m me de r a ! ”
ou voc ê c o n t a c o m a res p o s t a ?
Muitas

pessoas oram para sarar disto ou daquilo mas
ficam desapontadas quando não as atendo. Por que não o
faço? Muitas vezes porque ao orarem, não esperam que Eu as
ouça. Suas orações praticamente não passam de desejos, pensamentos vagos do tipo “quem me dera”. Mas desejar algo
não é o mesmo que orar, porque o elemento essencial é a fé,
que se manifesta na atitude de contar com a resposta.

Ter fé para cura significa não só acreditar que posso curar e
que quero fazer isso por você, mas contar com a resposta. Se
tiver essa atitude, você pode ser específico e firme quando ora,
apontando para essas promessas na Palavra onde digo que
posso, quero e vou curar. A partir daí conta que já foi atendido e
Me agradece pelo milagre antes sequer de o ver.
O que mais limita o Meu poder de ação em seu favor é o seu
grau de fé, o qual é determinado pela sua expectativa, ou seja,
a sua certeza do que vou fazer em resposta às suas orações.
Gosto muito quando faz o seu pedido com ousadia, porque
demonstra que não só sabe que precisa da Minha ajuda, mas
que confia que agirei em seu favor. Eu recompenso orações
feitas com fé, porque demonstram que a pessoa depende de
Mim para sarar e que acredita que farei o milagre necessário.
com amor, jesus
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To m a r p o s se
Muitas

pessoas ora usam a palavra
fé, ora acreditar, mas existe uma grande
e importante diferença quando se trata de
obter a cura e outras respostas à oração.
Acreditar pode denotar uma atitude passiva. Em outras palavras, é possível acreditar em algo sem jamais tomar uma ati- Palavra. Você pode retirá-las na forma de
tude. Mas a fé é ativa. Ela age de acordo coisas que o dinheiro não compra, como,
com aquilo no que acredita.
por exemplo, felicidade verdadeira, amor,
paz de espírito, propósito na vida e cura
Se Eu o avisasse que depositei um milhão quando precisa. Essas promessas estão
em dinheiro no banco para você, talvez disponíveis a todos, mas a maioria ou não
acreditasse no que digo, o que seria reco- acredita de jeito nenhum ou não o sufimendável. Mas esse dinheiro não adianta- ciente para tomar posse. Eu Me ofereço
ria nada a menos que você fosse ao banco para lhes suprir todas as necessidades,
por fé e retirasse a bolada. A pessoa que mas as pessoas não aceitam, porque não
acredita reconhece as Minhas promessas, querem se humilhar e receber, ou acham a
mas a que tem fé as coloca em ação para oferta boa demais para ser verdade, ou que
alcançar o fim desejado. A fé faz uso das há algum gancho atrelado a ela. Portanto
promessas, toma posse delas.
continuam pobres sendo que poderiam ter
abundância!
Olha, não depositei um milhão de reais
no banco para você, mas fiz algo muito Eu lhe ofereço a cura. Estenda a mão e a
melhor, embuti promessas na Minha aceite. Tenha uma fé que toma posse!
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Fé é a v i t ó r i a !
A fé garante a vitória! É preciso ter fé

em Mim, na Minha Palavra e promessas
apesar dos sentimentos, das circunstâncias ou da sua condição física, apesar dos
obstáculos, reveses, desapontamentos ou
seja o que for. O fator decisivo é a fé.

Conforme se preencher com as Minhas
promessas e se concentrar no poder que
elas possuem, Eu lhe darei a fé necessária. Se a exercitar, Me sentirá vivendo e
agindo através de você de maneiras que
nunca imaginou. A fé convoca instantaneamente o Meu poder milagroso.
Achar que Eu espero que você seja sempre
positivo e cheio de fé durante uma grave
doença talvez pareça esperar demais, mas
tome um momento de cada vez. Lembrese que a fé nem sempre se manifesta exteriormente. Pode ser uma certeza calada, o
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reconhecer que depende de Mim, ou uma
palavra proferida animadamente com fé,
mesmo que entre lágrimas. Você talvez só
consiga fazer um mínimo louvor e oração
sinceros, ou apenas invocar o Meu nome,
mas é o suficiente. Isso é colocar a sua fé
em ação, e o que conta.
A fé garante a vitória, mas não definitiva.
Com certeza você vai enfrentar mais batalhas no futuro, como todos, até à morte,
mas a fé conquista cada batalha, doença
e problemas. Eu estarei sempre ao seu
lado para sustentá-lo, consolá-lo e lhe dar
a vitória — se perseverar na fé. Portanto,
não se preocupe imaginando se vai ou não
ter fé suficiente para a próxima provação.
Apenas enfrente a provação do momento
e as que forem surgindo, com fé. A fé
sempre prevalecerá!
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Fazer a
sua parte

É mel h o r p re v e n i r
Eu tenho poder para curar você, mas no

geral prefiro ajudá-lo a permanecer saudável. É melhor prevenir do que precisar
de cura.

Quando você normalmente goza de boa
saúde, às vezes não dá tanto valor a ela, não
dorme e descansa o suficiente, não se alimenta direito, não bebe água suficiente, não
se exercita devidamente nem evita se estressar. Mas não é você quem deveria decidir o
que o seu corpo agüenta, pois esses limites
já foram estabelecidos. No caso de circunstâncias especiais, posso passar por cima das
leis naturais que afetam o seu corpo e saúde,
mas tudo tem um limite.

Um segredo para ter boa saúde e que
muitas pessoas ignoram é orar para Eu
proteger e abençoar. Através da oração
posso criar uma barreira contra contaminações ou outros fatores externos que são
uma ameaça à saúde. Mas, assim como “a
fé sem obras é morta”,1 orar por boa saúde
não basta. Você precisa fazer a sua parte
para Eu poder agir. Quando lhe vier o pensamento de que precisa descansar mais ou
se agasalhar ou comer melhor, ou ter mais
asseio ou fazer algo mais para cuidar da sua
saúde, isso é um sinal, um aviso que estou
lhe dando. Ouça o seu corpo e sintonize-se
a Mim. Faça a sua parte e Eu farei o resto.

Se não se cuida fisicamente, ou, semelhantemente não cuida bem da sua saúde espiritual tomando tempo suficiente Comigo,
às vezes uso a doença para colocá-lo de
volta no caminho estreito e apertado. Não
se trata de um castigo, mas algo que faço
para o seu bem.
Tiago 2:26

1
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En c o n t r o de v o n t a d es
Às vezes

só é preciso uma simples
oração para ser curado. Você ora e pronto,
Eu atendo. Mas em outras ocasiões nem
mesmo orações fervorosas repetidas vezes
geram os resultados desejados. Qual será
o problema? Muitas vezes a sua vontade,
o que você quer que Eu faça, não está de
acordo com a Minha vontade, com o que sei
ser melhor para você nessa dada situação.
É preciso um encontro de vontades, e para
chegar a esse ponto só existem duas opções,
que Eu denomino Plano A e Plano B.
No Plano A, você Me entrega a sua vontade e ora “Não se faça como Eu quero, mas
como Você quer”. É preciso fé de verdade
para agir assim, principalmente quando
você desconhece a Minha vontade. Mas é
a única maneira de receber o que tenho de
melhor para você.

possibilidade, e já fiz isso antes. Se insistir
neste plano, porém, está destinado à frustração e decepção. Primeiro, porque não
vai conseguir orar com plena fé se sabe ou
suspeita que sua vontade não está conforme
à Minha. Mas o que é pior, se Eu seguisse
o seu plano, essa seria apenas a segunda
melhor opção, como no caso dos filhos de
Israel no deserto insistindo que Eu agisse
conforme sua vontade. Você talvez ganhe o
que pediu, mas a sua alma definhe.1
Eu decididamente lhe recomendo o
Plano A—“a” de admirável.

No Plano B, Eu faço a Minha vontade
coadunar com a sua. Essa é a dimensão da
Salmo 106:15

1
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M i n h a p res c r i ç ã o
No

final você precisa decidir que tratamento vai fazer, mas obterá os melhores
resultados se descobrir (e seguir) o curso
de ação que Eu prescrever. É aí que entra
a fé e a confiança. Você precisa ter fé no
Meu profundo e infalível amor por você, e
confiar no Meu julgamento.

Precisa também acreditar que estou
pronto, disposto e sou capaz de lhe revelar
a Minha vontade. Essa é a parte mais difícil para muitas pessoas, principalmente
se não estão acostumadas a buscar a
Minha vontade. Não precisa ser tão difícil,
porque Eu quero muito lhe mostrar qual
é. Só precisa fazer uma simples oração,
“Jesus, mostre-me clara e especificamente
o que Você considera a melhor opção”, e
se dispor a fazer o que lhe mostro.
Eu revelo a Minha vontade de diversas
maneiras. Pode encontrá-la na Minha
Palavra registrada, estudando ou chamando a Minha atenção para uma certa
com amor, jesus
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passagem ou promessa e aplicando-a à sua
situação. Outra forma de Eu lhe mostrar o
que quero é se Me pedir para falar diretamente ao seu coração. Ou pode descobrir
a Minha vontade se orar sobre o conselho
que recebeu do seu médico ou de outros.
Eu também posso lhe revelar o que desejo
usando uma combinação dessas maneiras. Não importa como se disponha a
descobrir a Minha vontade ou como Eu o
oriente, pode ficar firme na seguinte promessa: Dou o melhor àqueles que seguem
aonde guio.
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Tra b a l he j u n t o C o m i g o
Para

a sua oração obter os melhores
resultados por cura ou qualquer outra
situação, não envie apenas uma “mensagem de voz” dizendo o que gostaria que
Eu fizesse. Fique na linha e lhe direi o que
você pode fazer para agilizar a resposta
ou torná-la mais abrangente. Posso lhe
dar conselhos específicos de acordo com
a sua situação. Quanto mais contato tiver
Comigo em oração, mais condições terei
de lhe passar os Meus últimos conselhos
à medida que as coisas forem mudando.

no espírito e “combater o bom combate”1
reivindicando as Minhas promessas. Por
outro lado, você talvez precise fazer algo
no plano físico, como, por exemplo, uma
mudança de dieta ou descansar mais. Eu
talvez queira Me comunicar com você a
respeito de algo sem relação com a doença, mas essa foi a única forma de chamar
a sua atenção. Talvez Eu queira lhe dizer
várias outras coisas, mas você provavelmente nunca vai desvendá-las se não Me
perguntar.

Por exemplo, Eu talvez queira que você
clame a cura milagrosa que posso lhe
dar porque sei que essa doença não precisa passar por todas as etapas naturais.
Talvez você precise fazer algo primeiro,
como, por exemplo, fortalecer a sua fé
através da leitura da Minha Palavra, ou endireitar o coração Comigo ou com outros,
ou pedir oração. Pode ser que Eu esteja
esperando para você ficar mais incitado

Quando recorre a Mim, metade da solução é receber o Meu conselho e segui-lo.
Depois, não importa o que aconteça em
relação à doença, você não vai ter com
que se preocupar, porque fez a sua parte,
o que facilitará grandemente que Eu faça
a Minha. Ouvir direta e especificamente
de Mim a respeito do problema de saúde
lhe dará mais fé para fazer o que for preciso para se recuperar.

1 Timóteo 6:12

1
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Lembre-se que ninguém melhor do que
Eu para consolar e encorajar! Uma das maneiras mais rápidas, simples e certas para
receber esse consolo é Me pedindo para
falar ao seu íntimo. Quando se conecta a
Mim posso lhe dar palavras pessoais de
amor, consolo e encorajamento que são tesouros especiais do espírito que você não
obteria de nenhuma outra forma.
Mesmo quando se sente fraco demais
para falar Comigo, pode ouvir a Minha
voz falando ao seu coração, elevar o coração a Mim e ser consolado pelas Minhas
Palavras. Basta apontar a sua antena espiritual para Mim, Me pedir para falar e
o farei. Depois deve repousar nos Meus
braços, ouvir os Meus sussurros no seu
coração e deixar-Me transportá-lo no
espírito para fora desse mundo de dor
para junto de Mim no plano celestial. É
possível fazer isso a qualquer hora e em
qualquer lugar.
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Pode precisar de prática se não estiver
acostumado a Me ouvir, mas se acreditar
e se empenhar, Eu o ajudarei a aprender
a distinguir entre os seus próprios pensamentos e a Minha voz para receber tudo o
que lhe tenho reservado. Peça, sintonizese, acredite e receberá.
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Des p re n d a - se
Algo

que ouço comumente é, “O que
está acontecendo? Por que Você não atende
à minha oração?” Na verdade, quando perguntam isso, algumas pessoas querem
mesmo é dizer, “Qual é o problema com
Você, Jesus?” Em outras palavras, acham
que o problema é Comigo. Olha, o problema não é Comigo, mas sim com elas, e
muitas vezes é o seu coração que não está
reto diante de Mim nem com os outros.
É preciso ser digno para receber Minha
ajuda para a cura e praticamente tudo que
Me pedir. Não significa ser perfeito, mas
sim merecedor. Você merece a Minha ajuda e bênçãos se cumpre certas condições,
uma das quais é não ter ressentimento,
amargura, ira, rancores ou qualquer outro
sentimento negativo em relação a Mim ou
a outros. Esses “pecados do coração” se
interpõem entre você e as bênçãos que Eu
gostaria de lhe dar.
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Quero que desprenda-se desses sentimentos por amor às outras pessoas que
está magoando e para o bem do nosso
relacionamento, mas, acima de tudo, por
amor a si mesmo. Sentimentos negativos
são como veneno que contaminam o seu
relacionamento com as pessoas e Comigo,
além do seu próprio espírito. Podem até
contaminar o seu corpo. Os efeitos fisiológicos dessa atitude negativa são tão reais
que, na verdade, muitas vezes colaboram
para deixá-lo doente.
Não importa como começou, se o erro
foi seu ou de outra pessoa. O errado é
você se apegar a ressentimento, amargura, ou a outros sentimentos negativos. A única maneira de se ver livre dos
efeitos ruins é perdoando a pessoa e
procurando uma reconciliação. Só poderei abençoá-lo plenamente se fizer isso.
Desprenda-se!
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Peç a o r a ç ã o
É uma lei espiritual que a oração feita por

muitas pessoas tem mais força do que a
individual. Não deveria ser uma surpresa,
porque o mesmo princípio se aplica à maioria das coisas na vida. Uma equipe consegue
realizar mais do que apenas uma pessoa, e
muitas vezes mais do que o mesmo número
de pessoas trabalhando sozinhas. Quando
oram juntos por algo ampliam muitíssimo
o poder dessa oração. Duas pessoas orando
juntas multiplicam o poder da oração muito
mais do que só o dobro.

Pedir para as pessoas orarem com você
também faz bem para a sua humildade. É
da natureza humana querer aparentar ser
forte e auto-suficiente. É humilhante pedir
ajuda. Não deixe o seu orgulho se interpor
entre você e a cura que precisa. Há também razões lógicas para não querer pedir
que outros orem junto com você, como,
por exemplo, não querer incomodar, mas
a verdade é que você precisa das orações
dos outros e eles precisam saber que você
precisa delas e de Mim.
com amor, jesus
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Se puderem orar com você pessoalmente,
ótimo, mas mesmo que estejam do outro
lado do mundo suas orações seriam eficazes. A distância não limita a Minha capacidade de ouvir e atender. Quanto mais
apoio em oração tiverem, melhor.
Existem outros fatores também, como,
por exemplo, o grau de fé de quem está
orando, o fervor da oração e se ela está
em sincronia com a Minha vontade. Mas
a união faz uma grande diferença, além
de ser um testemunho para Mim e outros
da sua fé e confiança, de que confia que
tenho condições de curar. Não perca a
cura ou outras bênçãos que dispenso, por
deixar de pedir que orem por você.
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Po r q ue l o u v a r ?
UmA

atitude positiva eleva o seu espírito. É uma lei natural e espiritual que
quando se concentra no bem, o bem o
cerca. Quando se pensa e fala coisas positivas ou se age positivamente, sente-se
melhor e as coisas no geral transcorrem
melhor. Louvar-Me acelera esse ciclo
positivo porque não só o ajuda a refletir
nas coisas boas, mas o retira das limitações do plano físico e o leva para o plano
espiritual, onde tudo é possível.

Se estiver lutando contra uma doença grave é fácil se entregar ao desencorajamento ou até desespero. Mas se decidir-se a
Me louvar e começar a louvar mesmo sem
vontade, logo logo vai sentir-se animado.
Louvar-Me o lembra que Eu estou no con-

trole e vou fazer tudo contribuir para o seu
bem. Como não se sentir bem ao perceber
isso?
O louvor o aproxima de Mim, pois abre e
fortalece a nossa conexão. Com ele posso Me comunicar claramente com você e
ajudar a colocar tudo na perspectiva certa.
O louvor o coloca na Minha sintonia, recebendo Minhas vibrações e abrindo um
canal no espírito pelo qual posso derramar
as Minhas bênçãos.
Louvar-Me o lembra que só Eu posso resolver os seus problemas, além de mostrar
que está confiando em Mim e no Meu poder para lhe dar a vitória. Os seus louvores
provam que você depende de Mim, que
está abrindo mão das suas próprias obras
e dependendo do Meu poder para realizar
o milagre que precisa.
O louvor ativa a sua fé, Me agrada e faz
agir em seu favor. Mas também motiva

42

com amor, jesus

/ Um Toque de Cura

você, o anima e o faz ver além do seu pedido e das circunstâncias, concentrando-se
na realização do pedido, que é o segredo
para suas orações serem atendidas.
O louvor traz para a sua vida muito do
Meu Espírito e seus frutos, principalmente os dons de fé e positividade, os quais o
colocam numa posição para receber cura,
boa saúde e todo o tipo de milagres.
Quando você tem uma atitude positiva em
relação à doença, ou, na verdade, a qualquer problema, e a expressa na forma de
louvor a Mim, está manifestando fé em
Mim. Essa combinação de fé e louvor lhe
dá uma dose extra de graça e poder para
superar a dificuldade. No caso de uma doença, os pequenos passos podem ajudá-lo
a percorrer o caminho da cura. Se começar a Me louvar, mesmo que só com um
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sussurro ou no seu íntimo, sentirá de uma
forma especial o consolo e o amor que lhe
dispenso. Quando Me louva o seu espírito
fica envolto em poder sobrenatural, e se
continuar louvando vou aliviar a dor, dar
alívio e doce repouso. Esse espírito de gratidão e o repouso que você recebe posteriormente no corpo e no espírito aceleram
incrivelmente o processo de cura.
Por mais ruim que a situação lhe pareça,
concentre-se nas coisas boas. AgradeçaMe por todas as maravilhas que já fiz por
você. Louve-Me pela boa saúde que normalmente tem e por essa doença não ser
pior. Agradeça-Me por tudo de bom que
imagina que realizarei através dessa prova. Depois que começar a Me louvar mais,
perceberá tudo pelo que deve Me louvar.
O louvor transformará o período de doenças em um triunfo.
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A p o s t u r a de f é
Adoro

quando você Me apresenta
uma promessa específica, como, por
exemplo, “Pedi e recebereis,”1 e Me
coloca contra a parede para que a cumpra.
Adoro ainda mais quando, depois de fazer
tudo isso, você demonstra confiança e
fé de que vou fazer o que disse, mesmo
que não imediatamente. Às vezes não
atendo imediatamente ou da maneira
que você deseja por que quero expandir
e fortalecer a sua fé. Gosto que continue
confiando que Eu sei o que estou fazendo
e que, por mais difícil ou demorada que
seja a espera, no final não falharei a você.

a morrer confiando. Essa é a postura de fé!
E com isso foram duplamente abençoados.
Eu não só honrei a sua postura ajudando-os
a sair da fornalha sem queimarem sequer
um fio de cabelo ou ficarem com cheiro de
fumaça. Eu estive lá com eles no fogo. O próprio rei Nabucodonosor deu testemunho
de que haviam quatro e não três pessoas na
fornalha, e relatou que a quarta era “semelhante ao filho dos deuses”.3
Fique firme nas Minhas promessas. E
quando precisar, estarei ao seu lado também.

Você já leu na Bíblia o relato de como
Sadraque, Mesaque e Abednego foram
obrigados a decidir entre se prostrar diante de uma estátua do rei da Babilônia,
Nabucodonosor, e permanecer vivos, ou serem leais a Deus e serem queimados vivos?
Eles responderam ao rei, “Se formos lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso
Deus, a quem nós servimos, pode livrar-nos
dela, e ele nos livrará da tua mão, ó rei. Se
não, fica sabendo...”2 Eles estavam dispostos
Mateus 7:7

1
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Daniel 3:17–18

2

Daniel 3:25

3
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Av a l i a r
Antes

de você conseguir dizer “Fiz
o que pude, agora vou confiar em Deus e
cobrar as Suas promessas até eu sarar”...
antes de assumir essa postura, precisa
ter certeza que realmente fez tudo ao seu
alcance e o que, porventura, Me impeça
de atender à sua oração, é um fator que
inquestionavelmente foge ao seu controle, e não resultado de uma negligência
ou desleixo da sua parte. Deveria se fazer
as seguintes perguntas:

• Já orei para ver o que Jesus quer me ensinar com esta situação e o que talvez espere que eu faça antes de atender à minha
oração e me curar?
• Jesus já confirmou que o que eu desejo e minha oração por uma cura rápida
e total estão de acordo com o Seu plano
para mim, ou pelo menos estou disposta
a colocar a minha vida em Suas mãos e
confiar que Ele está no controle e sabe o
que é melhor, mesmo que não seja o que
eu quero?
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• Já fiz uma faxina espiritual, ou seja, examinei meu coração e pedi a Jesus para
me limpar de pecados inconfessos, como
amargura, orgulho, espírito crítico, ciúmes
ou qualquer outro bloqueio espiritual que
poderia estar me impedindo de receber a
Sua bênção total?
• Fortaleci a minha fé para cura lendo, meditando e aplicando a Palavra?
• Memorizei pelo menos uma das promessas de Deus sobre cura e realmente acredito que Ele pode fazer o que disse que faria?
• Orei com plena fé, sendo claro e específico?
• Fui humilde e pedi oração a outros?
Se não fez nada disso, então provavelmente não fez tudo ao seu alcance. Talvez
falte algo da sua parte, algo mais que você
possa fazer. Mas se já fez, pode assumir
uma postura de fé, confiando que na hora
certa, e do Meu jeito, Eu o curarei.
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M a n ter a c u r a
Eu

nunca lhe permito doenças sem um
motivo. Portanto, ao ficar doente, uma
das primeiras coisas a fazer deveria ser
Me perguntar a razão do problema. Às
vezes é física, um descuido, negligência
ou um lapso da sua parte ou algo fora do
seu controle com o qual teve contato inadvertidamente. Em alguns casos a razão é
espiritual, uma postura, comportamento
ou atitude negligente ou errada que Eu
sei que poderia gerar problemas piores
se não for corrigida. Fazer o possível
para corrigir o problema muitas vezes é
um passo importante para a cura, mas
é ainda mais importante para manter a
cura.

Assim como sempre existe um motivo
para a doença, também existem os benefícios. Podem ser físicos, como, por exemplo, imunidade a doenças infantis como
sarampo, ou perder um hábito nocivo, ou
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podem ser espirituais. Os benefícios espirituais freqüentemente são maiores do
que os físicos se você se esforçar por orar
e Me ouvir a respeito. Talvez Eu queira
lhe ensinar a andar mais em oração ou a
passar mais tempo Comigo e na Palavra,
ou a mudar um ou mais hábitos de caráter
espiritual. Mas se sofrer sem Me perguntar o que está acontecendo e o motivo da
doença, pode perder a lição, o benefício, e
se predispor a uma recaída e outra oportunidade de aprender o que poderia já ter
aprendido.
Na verdade isso é em parte por que permito um tempo para recuperação após
uma doença, justamente para poder orar
sobre as lições e assumir o compromisso
de efetuar as mudanças necessárias antes
de voltar à rotina e aos velhos hábitos.
Não perca essa chance. Faz parte do Meu
amor por você.

com amor, jesus

/ Um Toque de Cura

Ajudar

“Seg u n d o a s u a fé … ”
Toda

a cura num certo sentido é “por
fé”. O caminho que você segue quando
precisa de cura e a quem recorre em
busca de ajuda, exige fé. — Quer tenha fé
nos médicos e medicamentos, apenas em
Mim ou acredite que vou agir através dos
médicos e remédios. Que tipo de fé você
tem? “Seja-vos feito segundo a vossa fé.”1

Se tiver fé, posso estender a mão e curar
você em um instante, sem ajuda de ninguém, caso seja o que você conte que vou
fazer e também se for da Minha vontade.
Ou pode depositar a sua fé nos outros, em
seu conhecimento, habilidades e remédios.
Mas é arriscado ter fé no homem, que é
falível. Uma abordagem muito melhor é
orar para que os médicos e remédios sejam instrumentos nas Minhas mãos que
vão gerar a cura.
Decidir confiar em Mim para sarar, sem
ajuda de médicos, ou consultar um médico

para diagnosticar o problema e poder orar
de forma mais específica, ou confiar que
vou agir através dos médicos no processo de cura é uma decisão pessoal. Posso
ajudá-lo a tomar a decisão certa se você
buscar a Minha orientação.
Em uma questão tão importante como
a cura de uma doença grave, raramente
se descobre o que é melhor apenas com
uma oração e pronto. Você talvez tenha
uma ótima intuição de onde começar,
quer seja confiar que vou curá-lo por
meios naturais ou sobrenaturais, ou
procurar ajuda médica. Mas deveria
também orar pela Minha orientação e
uma confirmação a cada passo, principalmente antes de decisões de maior
porte. Os médicos têm suas opiniões e
você tem as suas preferências, mas só
Eu sei o que é melhor, e sempre estou
disponível para ajudar, “segundo a sua
fé”.

Mateus 9:29

1
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P arceria im b a t í ve l
Caso

Eu o oriente a procurar ajuda
médica, posso também guiá-lo a profissionais sensatos e competentes com os
quais você e Eu possamos trabalhar bem.
Ore por isso. Considere-nos uma equipe
que está decidida a ganhar. Eu sou o técnico.
O âmbito de ação dos médicos é limitado,
mas Eu posso intervir e ajudá-los. Posso
realçar sua capacidade, ampliar o seu conhecimento, lembrar-lhes coisas que já
esqueceram e lhes dar sabedoria além do
seu know-how e experiência, se você orar
por eles.
Eu posso agir através de qualquer pessoa,
mas é mais fácil se ela tiver fé. As pessoas espirituais que acreditam na oração
entendem que são dependentes, portanto estão mais receptivas à orientação e
assistência divinas. Ore para Eu guiá-lo
a médicos desse tipo. Vai ter mais fé de
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que podemos trabalhar em equipe se souber que o profissional já está em sintonia
Comigo, ou que pelo menos aceita que
ore por ele.
Você deveria orar a cada passo do caminho, antes e após cada consulta ou tratamento. Ore para os seus médicos serem
sensíveis à orientação do Meu Espírito.
Ore para Eu orientar as perguntas que
você e eles vão fazer, bem como por sabedoria para o diagnóstico. Ore sobre possíveis planos de ação e que os médicos o
ajudem a tomar as melhores decisões. Ao
orar, Eu darei sabedoria aos seus médicos
e sua equipe, realçarei suas habilidades
para que possam lhe dispensar o melhor
tratamento possível, o qual você merece,
porque é Meu amado filho.
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A c ei t a r a j u d a
tas vezes as orações dos outros podem colaborar muito mais para a sua cura. Talvez
não vão perceber o seu grau de necessidade nem saber pelo que orar, a menos que
você os informe. Às vezes Eu espero para
curar depois que você se humilhou a ponto
de admitir a outros a sua fraqueza e pedir
seu apoio em oração. Então, não deixe o
seu orgulho impedi-lo de pedir.

UM dos “bônus” que muitas vezes quem

passa por uma doença recebe é mais
humildade. É natural querer ser forte e
auto-suficiente, de modo que é humilhante
não poder fazer o que se está acostumado
e precisar aceitar ajuda. É humilhante mas
faz bem para o espírito.

O primeiro aspecto no qual deveria estar
receptivo a ajuda é a oração. Talvez precise
de ajuda com os aspectos físicos como, por
exemplo, o preparo de uma refeição, tarefas
variadas do dia-a-dia ou limpeza, mas mui50

Peça-Me para ajudá-lo a se concentrar não
na atitude humilde, preocupação ou sentimento de culpa que tenha por se considerar um peso, mas sim em tudo de bom que
posso realizar com essa doença. AgradeçaMe pelas pessoas que o estão ajudando e
como estou abençoando tanto elas como
você nessa situação. — Elas por darem
com alegria, e você por receber com alegria. Quando Me agradece pelas coisas
boas, até mesmo os bons aspectos de algo
que parece ruim, você se põe na posição
de receber um impulso espiritual, mental
e até físico da Minha parte.
com amor, jesus
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A r ec o m pen s a d o a m o r
Se estiver doente e achar que está “dando

trabalho” para pessoas queridas e amigos
porque tem que lhes pedir ajuda, precisa
ver a situação do Meu ângulo. Com certeza
muitas vezes é um sacrifício para as pessoas e lhes dá bastante trabalho, mas as
bênçãos em potencial são muito maiores.

Ir em seu auxílio revela o que as pessoas
têm de melhor, pois é uma oportunidade
de serem abnegadas, ternas, compassivas,
pacientes e alegres. Agindo assim elas se
colocam na posição de receber as bênçãos
espirituais que inevitavelmente acompanham tal ato.
Todas essas oportunidades especiais de
darem e receberem amor fazem parte do
Meu plano maravilhoso de aprimoramento
do seu espírito. Isso as aproxima de Mim,
porque Eu sou amor. Sempre que ocorre
um intercâmbio de amor a Minha presença
se torna mais palpável, e isso coloca tudo
na perspectiva correta.
com amor, jesus
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Assim como o tempo a mais que você passa
orando, em comunhão Comigo e se abastecendo com a Minha Palavra fortalece a sua
fé e alicerça a sua conexão Comigo, também o tempo que passar orando e reivindicando as Minhas promessas fortalecerá a
sua fé e relacionamento Comigo, além de
fortalecer o nosso vínculo de amor.
Quando os dias são cansativos e as noites
longas, estarei ao lado das outras pessoas
como estou do seu lado. A cada momento
e a cada tarefa estarei presente para aliviar a carga e elevar o espírito de cada um
acima das circunstâncias, preenchendo
seus corações com perfeita paz e dando
força e graça para continuarem sendo
uma bênção para você.
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Casos difíceis

E se… ?
E

se você orasse e nada acontecesse,
ou se fosse curado só por um breve período? O que não estaria certo? Quem não
estaria fazendo o que lhe cabe? Será
que Eu estaria sendo injusto ou cometendo um erro caso não respondesse
da maneira que você gostaria e quando
quisesse? — Não. Não importa o que Eu
faça, sempre ajo em amor, e não cometo
erros. Será que significa que lhe falta fé
ou que você falhou ou Me desagradou?
Nem sempre.

Existem certas coisas que é preciso fazer antes de contar com a cura. Algo muito importante é orar, não somente uma vez e pronto.
Deve continuar orando, confiando e esperando mesmo que não seja atendido. São
várias as razões por que demoro mais para
atender certas orações. Algumas Eu talvez
nunca responda de acordo com o seu pedido. Quando não recebe a resposta, precisa
confiar que o amo e sei o que é melhor. Se
conseguir confiar em Mim quanto ao resultado em vez de insistir nas suas condições,
se estiver disposto a entregar-Me a sua vida
e deixá-la ali, então tem grande fé!
Caso Eu não cure, pode ter certeza que
é por um bom motivo, então coloque sua
vida em Minhas fortes e cuidadosas mãos,
e deixe-Me cuidar de tudo. Fazendo isso
você saberá que não importa o que aconteça será de acordo com a Minha vontade,
porque sei que é o melhor e está de acordo
com o Meu plano perfeito para a sua vida.

com amor, jesus
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P or qu e a c u r a n ã o é i m ed i a t a
Eu

não só posso curar qualquer coisa,
mas posso fazê-lo imediatamente. Se
o fiz pelas pessoas mencionadas nos
Evangelhos, poderia curar todos depois
de sua primeira oração. Mas na maioria dos casos não é o que faço. Por quê?
Porque tenho uma idéia melhor.

A maioria das pessoas acha que a cura imediata e completa é o melhor tipo, o máximo
em milagre de cura. Pelo fato da cura instantânea ser tão espetacular, acham que é
resultado de uma fé espetacular. Ora, estão
erradas em ambos os casos, porque a cura
imediata é uma manifestação maravilhosa
do Meu poder, mas não forçosamente o
máximo, porque nem sempre ajuda tanto
o doente como um outro tipo de cura poderia ajudar, nem é preciso ter muita fé. A
cura imediata exige apenas uma manifestação única de fé, mas outros tipos exigem
mais fé, do tipo que segue passo a passo,
que é provada ao máximo e continua con-
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fiando nas piores situações. Para Mim isso
é muito mais espetacular.
Às vezes é um testemunho ainda maior da
sua fé quando, mesmo que nem tudo aconteça como queria ou esperava, mesmo
tendo orado e feito tudo o que deveria,
e continua confiando em Mim. Quanto
mais tempo esperar, maior a provação e
a fé, se você continuar firme nas Minhas
promessas e lutar em oração pela sua
cura, confiando em Mim a cada momento
que o atenderei a Meu tempo e à Minha
maneira.

com amor, jesus
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“Incur á vel ” ? — N ã o p a r a M i m !
Para a medicina certas doenças são
“incuráveis”. Trocando em miúdos: a ciência não tem cura para o mal no momento.
— Mas Eu tenho! Na verdade, Eu vibro só
de ouvir a palavra “impossível”, porque
serve de plataforma para Eu manifestar
o Meu poder. Adoro desafiar o “impossível”.

quiram certas conquistas que não viriam
de outra forma.
Pense na situação como um curso na escola da vida. Se Eu o curasse instantaneamente, seria como lhe conferir um diploma honoris causa. Você teria o título mas
não o aprendizado que, como o progresso,
resulta de se aplicar cada dia e estudar
metodicamente o material do curso.

Algumas condições “impossíveis” Eu reverto imediatamente, mas no geral é um
processo que inclui várias etapas. Prefiro Um dos melhores aspectos da escola da
trabalhar assim porque Me oferece mais
vida é que não precisa fazer o curso sozioportunidades de ajudar um número
nho. Estou aqui para guiá-lo a cada dia e a
maior de pessoas a aprenderem e cresce- cada passo. Se o abençoei com familiares
rem em diferentes direções. Quando as
ou amigos que o apóiam, quero formar
pessoas ouvem as palavras “permanente,” uma equipe com todos eles. As provas e os
“irreversível,” ou “incurável,” a reação de- reveses são inevitáveis. Estão incluídos no
las e daqueles a quem amam é desespero “pacote”, mas Eu lhe darei graça e fé para
ou fervor. Elas se entregam a um senti- enfrentar e conquistar cada dificuldade à
mento de desesperança ou se determinam
medida que surgirem. Posso fazer você
a procurar uma “cura milagrosa” ou outra ficar tão animado com este desafio como
maneira de “vencer a doença”. Para Mim, Eu estou, porque juntos venceremos essa
porém, é uma chance de permitir que ad- doença!
com amor, jesus
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A for n a l h a d a en f er m i d a d e
Se

lhe permito passar pela fornalha da
aflição não é porque você Me desagradou, mas sim porque o estou refinando e
ajudando a se tornar uma pessoa melhor.
Permiti isso porque o amo e não o contrário.
Eu uso problemas de saúde para embelezar você. Talvez não se sinta belo no momento, mas depois reluzirá com uma beleza interior que antes não era possível notar muito bem. Já agora, quando expressa
em palavras a sua fé, o seu amor e louvor
— apesar da dor e do desconforto — você
brilha com a beleza do Meu Espírito. À
medida que se dedicar completamente a
Me amar e ser amado por Mim, outros verão essa beleza de espírito, esse amor, e
vão querer o que você possui.

seu lado, o amando e cuidando de você,
mas precisa se conectar a Mim para poder
receber todo o amor que quero lhe dar.
Deixe-se preencher com o Meu amor e
encontrará a paz que procura. A dor que
sente no momento se esvairá na alegria
que partilharemos.

Lembre-se que não está só no seu sofrimento. Estou ao seu lado mesmo na fornalha da enfermidade. Estou sempre ao

56

com amor, jesus

/ Um Toque de Cura

Um d i a de c a d a ve z
Quando

está sofrendo uma doença
prolongada, muitas vezes tem pouco
controle das circunstâncias. Pode fazer
algumas coisas para aliviar a dor e outros
sintomas. Pode tomar analgésicos ou
outros medicamentos, mas normalmente
só produzem alívio parcial e temporário,
não alteram de verdade o quadro clínico. Todo dia você acorda e vai dormir
na mesma situação. Tais circunstâncias
dominam a sua vida, mas não precisam
dominar o seu espírito ou determinar o
seu grau de felicidade.

O seu espírito às vezes vacila pois você
fica sem saber onde vai encontrar forças
para encarar cada dia. Mas se recorrer a
Mim pode renovar a sua fé, esperança, determinação e força espiritual e física cada
dia. É isso o que a Bíblia quer dizer quando menciona que a Minha misericórdia
se renova a cada manhã.1 O Meu amor, a
paz, misericórdia e graça que dispenso po-

dem animá-lo logo no início de cada dia e
levá-lo até o fim. Agarrando-se a Mim e às
promessas que lhe dei você encontrará a
força da vitória.
Depender de Mim é intrínseco a confiar em
Mim para o presente. Não se preocupe com
o amanhã, pois quando ele chegar estarei
tão presente o apoiando como agora. Hoje
você não pode fazer nada a respeito dos problemas que ocorrerão amanhã, então nem
adianta se incomodar. Viva um dia de cada
vez, dê um passo de cada vez, encare um
obstáculo de cada vez, e os enfrentaremos
e conquistaremos juntos.

Lamentações 3:22–23

1
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Lu t a r a té o f i n a l
Se

tiver um problema de saúde grave “lutando a boa milícia da fé”,1 confiando e
e prolongado com risco de morte, como, Me louvando não importa o que aconteça.
por exemplo, câncer, não diga “Não Talvez esse seja o combate para o qual o
adianta nada! Provavelmente vou morrer convoquei. Talvez queria que você seja
mesmo!” e desista. O tipo de fé que mais
um exemplo de fé, confiança, coragem e
Me agrada é você conseguir se manter capacidade de suportar e se manter anipositivo e confiar em Mim, não importa a
mado diante de situações avassaladoras.
situação, quer Eu queira ajudá-lo a vencer
esse mal quer trazê-lo para casa, para o Você precisa lutar no espírito pela sua cura,
Céu!
dedicando-se totalmente, orando para
conseguir suportar e perseverar mesmo
Fico orgulhosíssimo de você quando se
quando as vitórias não são rápidas e fáceis.
recusa a perder a fé e desistir, e continua Mas também precisa continuar deixando
1

1 Timóteo 6:12
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a sua vida nas Minhas mãos. Precisa de
paciência e perseverança para agüentar e
continuar lutando no espírito até o Meu
desígnio se cumprir, o seu testemunho
se firmar ou as condições estarem corretas para Eu ajudá-lo a vencer não importa
como.
Apegue-se a Mim e às Minhas promessas
naqueles momentos em que acha que
não agüenta mais. Deixe-Me carregá-lo
quando você não tiver forças para dar
nem mais um passo. Deixe-Me consolá-lo quando não for possível encontrar
nenhum outro consolo, e amá-lo durante
a noite para você poder acordar cada dia
com esperança, alegria, gratidão e uma fé
imensa de que vou ajudá-lo a lutar mais
um dia.
Você é um vencedor, se continuar lutando,
quer ganhe uma vitória total e final hoje
quer trave esta batalha até o dia da sua
morte. O apóstolo Paulo, no fim da vida,
2 Timóteo 4:7

1
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não disse “Venci cada batalha. Derrotei
todos os inimigos.” Mas sim, “Combati o
bom combate. Corri a carreira. Guardei a
fé.”1 Se conseguir chegar ao Céu dizendo
o mesmo, então também Me ouvirá lhe
dizer, “Bem está, bom e fiel servo, entra
no gozo do teu Senhor!”2 Só por essas palavras já vale a pena lutar. Portanto, lute
bem e até o fim da batalha, qualquer que
seja ela, pequena ou grande, breve ou
demorada, temporária ou terminal. Até o
final, Meu amigo, qualquer que seja esse
fim!
Se Eu achar por bem livrá-lo amanhã,
agradeça-Me por isso. Se achar que devo
lhe pedir para combater esse combate
amanhã de novo, agradeça-Me também.
Se Eu optar por deixá-lo travar essa batalha até morrer, agradeça-Me e continue
lutando. A prova da sua fé é preciosa para
Mim. Você se considera um fracasso, um
fracote espiritual, mas Eu vejo o contrário,
e adoro o que vejo!

Mateus 25:21

2
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O am o r es t á à s ua es p e r a
Muito obrigado por confiar em Mim

e demonstrar o seu amor por Mim até
neste momento mais escuro. Quando as
trevas parecem dominar tanto a ponto
de obscurecer a Minha presença, continuo bem aqui. Eu estou bem próximo nos
seus momentos mais escuros e desesperadores. Nunca saio do seu lado.

No final deste longo e tenebroso corredor
está a porta que dá acesso à vida eterna, à
luz, ao amor e a uma alegria que você nunca poderia ter imaginado. Neste momento
já estou preparando o seu espírito para receber tal amor e alegria. A vida na Terra
não passa de uma sombra da próxima. É
apenas um vapor, um momento, um breve
preparo para a realidade que em breve vivenciará no Céu, na Minha dimensão.

assim, às vezes ainda é uma luta. A sua
mente é deste mundo e quer se apegar às
coisas do mundo. O seu espírito, porém,
deseja se libertar das limitações dessa
casca terrena. Ah, se você soubesse como
anelo pelo momento quando o tomarei em
Meus braços, sentiria o mesmo.
Em breve se despirá dessa veste que é
o seu corpo, como se fosse uma roupa
velha e muito usada. Entrará então em
uma dimensão onde jamais conhecerá
doença, dor, pesar ou anseios. Eu espero
por esse momento perfeito. Até lá confie
que não lhe permitirei ser testado nem por
um momento a mais do que sei que você
agüenta. Segure a Minha mão. Vou guiá-lo
através desse túnel escuro em direção à
luz.

Você está vindo receber a sua recompensa,
quando experimentará a maravilhosa sensação de Me ver face a face. Mas mesmo
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Ver o
positivo

Che g ue m a i s pe r t i n h o
Quero

usar essa doença para aproximá-lo mais de Mim. Quero fortalecer a
sua conexão Comigo conforme descansa
nos Meus braços e recorre à Minha Palavra
para se encorajar. Quero que este seja um
período de doçura no qual você recorre
a Mim como uma criancinha ao pai em
busca de ajuda. Desejo que nesse período
você se banhe no Meu amor e Me permita
consolá-lo e restaurar a sua saúde.

Às vezes uma doença é um presente que
dou por amor, para levá-lo ao ponto em

que a única coisa que consegue fazer é repousar nos Meus braços. Você não consegue pensar, se mexer, falar ou sequer orar,
apenas relaxar e deixar-Me consolar e aliviar a dor. É um presente dado em amor.
Mesmo sendo difícil ver a razão por que
permito dor e desconforto, uso isso para
aproximá-lo bem mais de Mim, para poder sussurrar-lhe o Meu amor e segredos.
Quero abrir uma linha clara de comunicação entre você e Eu que vai permanecer
forte depois que você sarar. Quero incutir
em você o desejo de Me conhecer melhor
e desejar ouvir a Minha voz de forma mais
clara. Quero que essas coisas se integrem
tanto ao seu ser que você sinta que lhe falta algo se ficar um dia sequer sem contato
Comigo.
Venha até Mim. Estou aqui para segurar,
consolar e falar ao seu coração. Venha e
descanse um pouco ao Meu lado para Eu
poder lhe dar a graça, a força, a ajuda e a
cura que precisa.
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O e scap e
Sofro com a sua dor, principalmente
quando dura por tanto tempo. Mas saiba,
querido, que não deixarei essa doença
durar além do que você consegue suportar. Sempre lhe darei o escape.1 Apesar do
seu corpo estar entrevado em uma cama,
o seu espírito pode alçar-se às alturas.
Quando a dor for forte demais, coloque o
coração e a mente nas coisas do alto; vá
para os lugares celestiais junto Comigo.
Quando se sentir enfadado, escape para
junto da Minha Palavra, onde sempre
encontrará novas verdades que emocionarão o seu espírito. Quando sentir-se
desanimado porque não pode fazer tudo o
que fazia antes ou gostaria de fazer, conte
as suas bênçãos e Me agradeça por todas
as experiências que pode ter e tudo que o
ajudei a realizar. Quando se sentir sozinho
ou esquecido, estenda a mão para alguém
que também precise de um amigo; escreva
uma carta, faça um telefonema ou uma
1

oração. Quando o seu espírito estiver desgastado pelo fato de estar doente em um
quarto por dias e dias, peça-Me para lhe
dar um vislumbre do Céu e do lugar que
preparei para você. Quando sentir que não
é amado, peça-Me para lhe dar uma dose
dupla do Meu amor. Quando não tiver mais
ninguém por perto, só você e Eu, estarei
mais perto do que antes, esperando para
lhe dar palavras fresquinhas de consolo e
encorajamento. Não importa a sua batalha
hoje, tenho um escape para você.

1 Coríntios 10:13
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C olar de p ér o l a s
POR QUE a Minha Palavra diz que
“muitas são as aflições do justo”?1 Não
faria mais sentido e seria mais justo se
Eu simplesmente conferisse boa saúde a
quem é bom em vez de deixar a pessoa
ficar doente? Para quem pensa com a
mente natural não parece correto, mas
Eu tenho outra perspectiva. Você pensa
em termos de presente e considera os
problemas um castigo, mas eu penso em
termos de vantagens duradouras.
Pense na pérola e entenderá o que quero
dizer. Ela não surge de repente na ostra.
É resultado de um processo doloroso. De
início é um grão de areia ou algum outro
elemento que faz atrito dentro da ostra e
ela reage ao desconforto cobrindo esse
incomodo com nácar, a substância que reveste o seu interior. O “intruso” então se
torna maior e mais incômodo, então a ostra repete o processo repetidas vezes, até

que, com o tempo, se forma uma pérola,
uma preciosidade que de início não passava de um grãozinho de areia.
É o mesmo no caso dos incômodos denominados doenças. Esse é o processo que
contribui para se cultivar as melhores qualidades como paciência, compaixão, humildade, amabilidade, compreensão e muitas
outras. Se deixarem realizar a Minha
vontade, cada problema de saúde resultará em uma bela e lustrosa “pérola”. No
decorrer da sua vida pode juntar muitas
delas, as quais colocarei em um cordão e
devolverei a você como uma recompensa
por tudo pelo que passou. Use esse colar
de pérolas com orgulho.

Salmo 34:19

1
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Sej a a M i n h a b ê n ç ã o
Entendo

o fato de sentir que não
pode ajudar muito a ninguém devido à
sua condição, mas pode. Por mais doente
que esteja, sempre tem alguém pior, e
você talvez seja a melhor pessoa para
compreender e apoiar.

O que você pode fazer? — Direcionar as
pessoas a Mim, falar do Meu poder de
cura, orar para elas se animarem ou sararem. Essas pessoas também precisam
saber que estou vivo, as amo e Me preocupo com a sua saúde e felicidade, que
quero ser o seu Salvador e Aquele que as
sara.
Uma coisa é ser animado quando tudo corre bem, mas conseguir manter essa atitude enfrentando uma forte dor ou graves
problemas, e quando as pessoas o vêem se

agarrar a Mim e proclamar a Minha bondade até nas circunstâncias mais difíceis
as faz perceber que temos um relacionamento especial. Quando o vêem passando
pelos mesmos fogos que elas também passaram e continua com paz, alegria e uma
atitude vitoriosa, quando observam quão
profunda é a sua fé e amor por Mim e as
bênçãos resultantes, elas desejam ter esse
mesmo tipo de relacionamento.
Você também pode orar pelos outros. Isso
não só ajuda as pessoas a receberem o
que precisam de Mim, mas fortalece a sua
fé porque Me vê agir. A Bíblia tem uma
promessa para aqueles que se dedicam
abnegadamente: “A alma generosa prosperará; o que regar também será regado.”1
Seja a Minha bênção para os outros e você
será abençoado!

Provérbios 11:25

1

com amor, jesus

/ Um Toque de Cura

65

Dei xe - Me d i s s i p a r s u a s
preo c u p a ç ões e t em o re s
Principalmente

à medida que
se fica mais velho, períodos de doenças
e fraqueza podem causar preocupação e
temor. O corpo está mais fraco, o processo
de cura é mais lento e às vezes você não se
recupera devidamente. Isso coloca a sua
fé à prova na Minha capacidade de restaurar a sua saúde, até mesmo com o passar
dos anos.

Nessas ocasiões é preciso lembrar-se de
duas coisas: Primeiro, preocupar não ajuda, e segundo, se permiti que você enfraquecesse através da doença, pode ter certeza que agi em amor.

que Me preocupo, sei e quero lhe dar o
que é melhor para você.
Conforme passar tempo Comigo e na Minha
Palavra a sua fé aumentará e substituirá as
preocupações e temores. Esses sentimentos
negativos talvez voltem de vez em quando,
mas a cura é sempre a mesma — meditar
em Mim e na Palavra. Quanto mais fizer isso,
maior resistência terá. Eu o conservarei em
perfeita paz se mantiver a sua mente firme
em Mim e nas Minhas promessas.

O pior que você pode fazer é se entregar
ao espírito de preocupação ou temor, pois
só enfraquece os músculos da fé e até o
seu corpo. A fé, por outro lado, cria e dá
vida, forças e energia, ela contribui positivamente, enquanto a preocupação e o temor destroem. A sua maior força provém
da fé no Meu amor e sabedoria, em saber
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Sua fraqu ez a , Mi n h a f o r ç a
Não

pense que o amo menos quando
está doente. Na verdade, sinto por vê-lo
fraco e quero ajudá-lo ainda mais. Sinto a
sua dor e choro quando você chora. Mas,
quando você está fraco, Eu continuo forte.

Quero lhe mostrar a Minha força quando
está fraco e desgastado. Quero renovar “Sim, Jesus, Você venceu. Eu sou fraco e
a sua energia com a Minha energia, a
sem Você não agüento. Ajude-me.”
Minha cura e força, a qual, juntamente
com a Minha graça, sempre será suficiente. Recorra a Mim no seu momento difícil.
Os Meus braços estarão sempre ali para Clame a Mim e lhe responderei e darei
apoiá-lo quando se sentir fatigado, e para
da abundância de força e boa saúde da
erguê-lo quando cair. Eu cuidarei de você
qual disponho, de modo que não lhe falte
e o protegerei. Jamais permitirei que a dor nada. Enquanto perseverar e continuar
seja maior do que você e Eu juntos possa- invocando o Meu poder e força para lutamos suportar.
rem em seu favor, terá a força que precisa. Enquanto recorrer a Mim em busca
Quando está fraco é a oportunidade perfei- de socorro, sempre poderá contar com
ta para a Minha força se manifestar. Mas
o Meu auxílio. Agradeça-Me e louve-Me
não acontece se você ficar chafurdando na
pelas suas enfermidades! Glorie-se nelas
sua fraqueza e se deixar desanimar. Só é
para que o Meu poder repouse sobre você
possível Eu me fazer forte na sua fraqueza
e para que a Minha força se torne presente
se aceitar o que estou fazendo e admitir, na sua fraqueza.
com amor, jesus
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Posfácio

Se você ainda não vivenciou o tipo de amor expresso nestas
mensagens de Jesus, talvez seja porque não O aceitou como
Salvador para poder receber Sua dádiva de vida eterna e amor.
Jesus espera mansamente que O convide a participar da sua
vida. Ele diz, “Eis que estou à porta, e bato. Se alguém ouvir
a Minha voz, e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele
cearei, e ele Comigo.” (Apocalipse 3:20). Você pode recebê-lO
neste momento, orando de coração:
Querido Jesus, obrigado por morrer por Mim para que eu tenha
a vida eterna. Por favor, perdoe-me por todo mal que fiz e atos
desamorosos que cometi. Lave-me de tudo isso e me ajude a
melhorar. Preciso que o Seu amor preencha e satisfaça o meu
coração. Quero a vida de felicidade divina que Você tem para
mim aqui e agora, como também no Céu na vida por vir. Abro
a porta do meu coração e peço que entre. Jesus, obrigado por
ouvir e responder a minha oração e também por me ajudar a
compartilhar o Seu amor com outros e ser uma força positiva na
vida deles. Amém.
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