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INTRODUÇÃO 
 

Na lista de Paulo de dons espirituais consta o dom de cura. Na trajetória de 

Jesus percebe-se uma ênfase a cura e dedicação a esse ministério. Essas se 

deram em contextos diferentes e também de formas não convencionais, mas 

com qual propósito ele o fazia? 

E em nossos dias, como entender esse dom? Qual a relevância para a igreja? 

Devem todos ser curados? Jesus não levou sobre si nossas enfermidades? 

Essa breve pesquisa tem como propósito uma reflexão sobre o tema, 

abordando alguns aspectos relacionados como definição, características, 

propósitos, o seu uso na atualidade e os perigos que o cercam, não tendo por 

objetivo nem pretensão esgotar o assunto. 
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I- Definição e características do com de cura 
 

Iama-  Ocorre 3 vezes no N.T , todas em 1 Co cap.12, onde Paulo lista os 

vários dons do Espírito Santo.  Além de curas terem sido realizadas pelos 

apóstolos quando foram enviados a pregar o evangelho (Therapeuo se 

emprega em Mt 10:18; Mc 6:13; Lc 9:1; iomai em Lc 9:2); estas também podem 

ser realizadas por pessoas dotadas com um dom para esse propósito.1 

Iama (1 Co 12.9) é definido em “Teologia em Quadros” como a capacidade de 

curar enfermidades, tendo por resultado curas completas (At 3.6-7). Ex: Pedro 

e João- At 3.6-7; Paulo – At 20.9-12.2  

Em “Ministério de cura para leigos”, Ver Robert deGrandis aborda acerca dos 

variados tipos e formas pelas quais a cura divina pode se dar e afirma que essa 

pode ser espiritual, física, psicológica e emocional.3 

Na obra de Hugh Jeter, “Pelas suas pisaduras” define a cura divina como um 

processo pelo qual Deus, de modo sobrenatural, transmite vida, saúde e forças 

às almas e corpos afligidos. 4 Já Ron Dunn define a cura divina como a ação 

soberana de Deus, na qual ele intervém para curar o corpo sem a utilização de 

métodos ou habilidades humanas.5 

A concepção de cura do AT e do NT difere uma da outra. Antes a Teologia era 

a de que o sofrimento, a dor e a cura eram enviados por Deus, já no Novo 

Testamento, essa concepção é redefinida por Jesus que sustenta ser acura 

vinda de Deus, e não o sofrimento, mesmo que esse seja permitido por Deus.6 

 

1.1 Propósito 
 

                                            
1 COENEN, Lothar; BROWN, Colin. (Edit.) Dicionário Internacional de Teologia do Novo 
Testamento. p. 502. 
2 HOUSE, W. H. Teologia crista em quadros. p. 79. 
3 DEGRANDIS, R. Ministério de cura para leigos. p. 59. 
4 JETER, H. Pelas suas pisaduras. p. 10. 
5 DUNN, R. Por que Deus não me cura? p. 84 
6 DEGRANDIS, R. Ministério de cura para leigos. p. 6. 
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Jesus dedicou considerável tempo de seu ministério aos enfermos e 

sofredores, mas qual era o seu propósito desse ministério para ele? Seria 

ambição ou exibicionismo? Jeter lista alguns propósitos além de Jesus se 

revelar como o filho de Deus.  Jesus curava para ajudar as pessoas, pois tinha 

compaixão delas, não o fazendo para o seu próprio benefício.  

O poder sobrenatural de curar de Cristo tinha por objetivo também de que as 

pessoas viessem a crer nele e recebessem a vida eterna.  

Aponta-se como o mais importante resultado das curas realizadas por Jesus a 

glorificação de Deus. O fim principal do homem é glorificar a Deus. “...ela 

imediatamente se endireitou e dava glória a Deus” (Lc 13.13). 

 “Em qualquer caso a cura milagrosa, o efeito foi 
sempre a glorificação de Deus; seu feito e 
bondade.”7  

Consequentemente, o curado era capacitado a serví-lo melhor, como por 

exemplo, a sogra de Pedro (Mt 8.15) e a testemunhar acerca dos seus feitos, 

como o endemoninhado de Mc 5.19.8 

 Jeter Hugh atenta também para o propósito de cumprimento das profecias. 

Uma multidão foi até Jesus enquanto este estava na casa de Pedro e Mateus 

diz-nos que curou a todos e o fez “para que se cumprisse o que fora dito por 

intermédio do profeta Isaias: Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e 

carregou com as nossas doenças” ( Mt 8.17).9  

Afirma-se ainda que Cristo veio para destruir as obras do diabo (1 Jo 3.8), que 

é culpado de introduzir neste mundo tanto o pecado como a enfermidade. Os 

que crêem nele já podem usufruir os frutos de sua vitória, como uma prévia, e 

finalmente o Senhor porá fim a todo o pecado, enfermidade e morte (Ap 21.4, 

27; 1 Co 15 . 26).10 

Pieratt destaca como propósito de suas obras a comprovação e confirmação de 

que fora enviado de Deus (João 5. 36; 15. 24), observando que por todo o 

                                            
7 GOMES ,D. A cura divina á luz da Bíblia Sagrada. p.77 
8 JETER, H. Pelas suas pisaduras. p. 12. 
9  Ibidim. p. 49 
10 Ibidim. p. 50. 
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evangelho de João, usa-se a palavra “obras” para referir-se as curas e outras 

manifestações sobrenaturais que indicavam Cristo na qualidade de Messias. 11 

 

1.2 Exemplos bíblicos 
 

No A.T. existem vários exemplos de milagres e curas divinas, tais como a cura 

de Naamã, de Jó e a cura de Miriam, irmã de Moisés. 

O N.T. enfatiza o tema, o que é evidenciado pelas muitas vezes em que pode 

se encontrar a expressão “(...) eles vinham para ouvir a Jesus e Ele curava 

todos os enfermos.” Ao enviar os discípulos, o mestre lhes incumbiu de dois 

ministérios: o de proclamação e o de cura. “(...) e Ele os enviou para que 

pregassem o Reino de Deus e curassem os enfermos” (Lc 9.2; Mt 10:18; Mc 

6:13; Lc 9:1)   

Tem o sentido de curas completas como no caso de Pedro e João em At 3.6-e 

também em Paulo em At 20.9-12. 

 

II- O MORDOMO 
 

2.1  Cura divina na atualidade 
 

Ron Dunn em “Por que Deus não me cura?” concorda com Hugh Jeter que 

toda a cura vem de Deus, independente dessa se dar através de 

medicamentos, cirurgias, medicina alternativa ou intervenção divina, pois o 

corpo recebe a cura do criador. Jeter sustenta que a cura não é mérito do 

médico, que tem papel no combate às enfermidades, pois o homem não 

inventou esses sistemas, nem os faz funcionar, mas Deus é quem o faz. 12 

 

                                            
11 Pieratt, A. B. O dedo de Deus ou chifres do diabo? p.86. 
12 JETER, H. Pelas suas pisaduras. p. 14. 



7 
 

 

2.2 Desenvolvimento e bom uso do dom  

Tiago orienta os presbíteros da igreja a orar pelos doentes e buscar a cura 

destes (Tg 5.14), porém, não se deve supor que um milagre seja melhor do que 

uma cura por meios comuns, como a medicina, por exemplo. Importante 

considerar ainda que recorrer ao auxílio de Deus em diante de uma 

necessidade não garante que a oração seja atendida. Em contrapartida, a fé no 

poder de Deus que pode agir de forma miraculosa pode se revelar pequena 

demais. Milagres de cura são obra de Deus, e ele os realiza para sua própria 

glória, para fortalecimento da fé e desenvolvimento de um relacionamento mais 

profundo com ele. Ao se deparar hoje com pessoas doentes, é correto pedir 

uma intervenção de Deus, e até mesmo um milagre se este for necessário e se 

este o agradá-lo. O mordomo deve ter uma motivação apropriada, ter 

compaixão pelos enfermos e desejo de ver o progresso do Reino e 

engrandecimento do nome de Jesus.13 

Existem muitos apologétas da “cura através da expiação de Cristo”. Defendem 

que a enfermidade é resultado do pecado e que Cristo fez expiação dos pelos 

pecados do ser humano e também pelas consequências do mesmo, incluindo 

as doenças e enfermidades, podendo este reivindicar seu direito de cura. Essa 

concepção sobre o uso desse dom é errônea, caso contrário, implicaria em que 

as demais consequências também deveriam ser removidas, tais como o árduo 

trabalho do homem, as dores de parto da mulher e a própria morte física.14 

O bom uso desse dom implica em que se tenha uma correta visão acerca do 

corpo, que é instrumento usado por Deus para demonstrar sua grandeza e a 

proximidade de Cristo (1Co 6.19-20; Rm 12.1; 2 Co 4.10-11; Fp 1.20). Esse 

processo pode se dar na cura ou por meio da enfermidade. Não se pode 

desprezar os benefícios que o sofrimento pode trazer ao cristão e os propósitos 

para os quais são permitidos. Dunn confronta sobre o que é mais importante: o 

                                            
13 GRUDEM, Wayne. Teologia Sistemática. p.300. 
14 DUNN, R. Por que Deus não me cura? p.145. 
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bem estar físico ou a glória de Deus? e afirma que a resposta “revelará a 

profundidade do nosso conhecimento de Deus.”15 

Deus continua a curar nos dias de hoje e ele pode usar os seus servos e 

capacitá-los com esse dom para esse fim, mas as curas do Novo Testamento 

não tinham o objetivo de se tornarem modelos para as curas de hoje. A cura 

pode fazer parte do propósito de Deus, assim como o “não” ou o “espere”16. A 

oração por cura deve estar submissa a sua vontade. 

Os relatos de milagres no Novo Testamento constituíam um meio, não um fim 

em si (Jo 20. 30-31). Hoje, temos a Bíblia completa e o testemunho da 

habitação do Espírito e do seu poder, não havendo mais a necessidade de 

autenticação por meio de milagres.17 

 

2.3 Perigos 
 

Robinson afirma que “vários perigos cercam o assunto dos dons de sinais.” 

Existe o perigo de se desviar o foco do Senhor para as experiências. Torna-se 

mais interessante e vantajoso ir em busca de milagres do que de serem 

discípulos obedientes do Senhor. Há ainda o perigo do sensacionalismo e 

emocionalismo na igreja, podendo recorrer-se ao uso de técnicas que 

estimulem a emoção e excitamento e que deem uma aparência de obra 

poderosa de Deus. 

Atenta-se também para o perigo da atividade satânica. Satanás aproveita-se 

dessa desenfreada busca por milagres, do orgulho e carnalidade, exercendo 

controle sobre essas pessoas biblicamente ignorantes. Por fim, existe ainda 

outro extremo: a negação de todos os milagres, o que pode levar uma igreja ao 

antropocentrismo, desprezando o Espírito Santo, esquecendo-se de quem 

Deus é e do que Ele pode fazer.18 

                                            
15 Ibidim. p.166. 
16 DUNN, R. Por que Deus não me cura? p.145. 
17 Ibidim. p.141. 
18 ROBINSON, Darrel  W. Igreja: celeiro de dons. p. 87. 
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É necessário atentar para as simulações de milagres realizadas nos dias de 

hoje.  Muitas igrejas e programas de televisão ostentam muitos milagres de 

cura que de fato não acontecem, infelizmente.  O questionamento da validade 

desses “milagres” é tida como falta de fé e obstáculo à obra do Espírito Santo. 

Dunn chama a atenção para a responsabilidade de quem curou e de quem foi 

curado de apresentar provas, visto que Jesus nunca impediu que as pessoas 

por ele curadas fossem examinadas ou interrogadas. “A verdade não teme 

nenhuma investigação”, afirma.19 

Grudem atenta para dois extremos quanto a postura com relação à cura. O da 

concepção secular que supõe que Deus só atende orações muito raramente, e 

o outro, de que Deus é obrigado a atender nossas orações e exigências.20 

 

 

                                            
19 DUNN, R. Por que Deus não me cura? p. 85. 
20 GRUDEM, Wayne. Teologia sitemática. p. 290. 
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CONCLUSÃO 
 

Diante da grande demanda de pessoas desesperadas pela cura de seus 

males, esse dom deve ser administrado de forma coerentemente bíblica, 

cientes de que os efeitos colaterais de um ensino sem essa base são perigosos 

e podem ser trágicos.  

Se Deus assim o quiser, ele pode conceder esse dom para a realização dos 

seus bons propósitos. 

A questão não é se Deus pode curar. A questão é: ele precisa? Isso trará glória 

a Ele? 
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