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A PRESENTAÇÃO

Neste

livro quero mostrar para
os leitores, independentemente de serem
evangélicos ou não, que muitas vezes temos
alguma enfermidade, quer seja física, espiritual, na família, financeira ou qualquer
outra que, facilmente, podemos encontrar a
cura, mas não obtemos sucesso, devido ao
fato de sempre tentarmos de uma maneira
errada essa cura.
Algumas pessoas já procuraram diversos médicos, terapeutas, benzedeiras,
espíritas, fazendo tudo o que foi prescrito
por eles e não obtiveram ainda a resposta
almejada, pelo contrário, às vezes alguns
até pioraram sua situação, gastando o que
tinham e não tinham para se verem livres
desse mal.
5
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Após o término desta leitura, ou mesmo até antes de terminar todo o livro, tenho
certeza de que algo irá mudar na sua vida
e principalmente nesse problema que você
tem, e que talvez já se acostumou com ele.
Não permita que isso ocorra, pois sobre todos os problemas Deus tem poder e, toda situação pode ser alterada. Assim poderemos
desfrutar da vida abundante que Ele deixou
para nós.
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I NTRODUÇÃO

Compartilharei neste livro com os

leitores, algo muito triste que ocorria com
uma mulher nos tempos de Jesus Cristo, e
que foi curada de uma hemorragia que perdurava por longos doze anos.
Referida passagem encontra-se no livro de Marcos 5: 25-34, que assim diz:
25
26

Aconteceu que certa mulher, que, havia
doze anos, vinha sofrendo de uma hemorragia
e muito padecera à mão de vários médicos,
tendo despendido tudo quanto possuía,
sem contudo, nada aproveitar, antes, pelo
contrário, indo a pior,
9
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27
28
29
30

31
32
33

34

tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por
trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a
veste.
Porque, dizia: Se eu apenas lhe tocar as
vestes, ficarei curada.
E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo.
Jesus, reconhecendo imediatamente que
dele saíra poder, virando-se no meio da
multidão, perguntou: Quem me tocou nas
vestes?
Responderam-lhe seus discípulos: Vês que
a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou?
Ele, porém, olhava ao redor para ver quem
fizera isto.
Então, a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio,
prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda
a verdade.
E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou;
vai-te em paz e fica livre do teu mal.

Passaremos a analisar, dentro da
bíblia, os sintomas dessa doença, tipos de
enfermidades, obstáculos colocados para
que não sejamos sarados e o que devemos
fazer para poder alcançar essa cura.
10
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CAPÍTULO I

T IPOS DE D OENÇAS
O Q UE O CORRE

11
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1 – DOENÇAS ÍNTIMAS
Aconteceu que certa mulher, que, havia
doze anos, vinha sofrendo de uma hemorragia (Mc 5: 25).
O texto menciona que essa mulher sofria de hemorragia. Todos nós sabemos que
essa doença é uma doença específica de mulher, sendo ela uma doença íntima que muitas vezes, se não for contada por quem está
sofrendo da enfermidade, fatalmente não
saberemos.
Muitos de nós estamos passando por
determinadas situações que não contamos
para ninguém, não nos abrimos nem para o
nosso melhor amigo, sofremos sozinhos, às
vezes por vários meses ou até anos.
Sofremos calados, pois não queremos
compartilhar a nossa doença, pois acreditamos que se assim o fizermos, muitas pessoas
irão saber do nosso problema e será divulgado e eu serei visto de outra maneira; não
irão mais me tratar como me tratam atualmente, saberão que estou enfrentando lutas,
e, provavelmente, irei perder o respeito das
13
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pessoas no meu serviço, na minha minha
casa, na minha igreja, na sociedade, enfim,
preferem lutar sozinhas e irem se definhando pouco a pouco pois sua doença é muito
íntima e não querem que outros saibam.
Observe que a doença que essa mulher
tinha, narrada no texto, talvez possa ser pior
do que a sua e ela não se furtou de procurar
ajuda. Será que você não está precisando de
se abrir para alguém e procurar ajuda para
esse problema que acha insolucionável?
Preguei, certa vez, em uma igreja, essa
mensagem, e ao término pude perceber o
ministro de louvor chorando; no momento
em que chamei as pessoas à frente para
orar, ele veio em minha direção e disse que
gostaria de falar comigo.
Atendi a sua solicitação e começamos
a conversar. Ele narrou que a sua situação
estava muito parecida com a da mulher
hemorrágica do texto que preguei na
igreja, com um problema que não podia
compartilhar com ninguém. Disse que
estava passando por uma situação, no
seu casamento, muito difícil e não estava
conseguindo superá-la.
14
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Mencionei para ele que deveria
procurar o seu pastor e compartilhar o seu
sofrimento, que certamente iria orientá-lo.
Depois de ouvir atentamente a minha
sugestão, ele falou que, infelizmente, não
poderia tomar tal atitude. Questionei o
motivo de não poder falar, para o seu pastor,
do sofrimento pelo qual estava passando. A
resposta dele foi surpreendente, quando me
disse que o pastor era o seu próprio sogro.
Narrou ainda que há muito tempo
estava com o seu casamento abalado, mas
jamais compartilhou com ninguém da
igreja, uma vez que tanto ele como a sua
esposa (filha do pastor) eram ministros de
louvor e líderes na igreja, e sendo ele, genro
do pastor, não poderia mostrar que estava
passando por problemas.
Que situação delicada! Frequentando
uma igreja que não podia pedir ajuda a
ninguém para manter escondida uma
situação que precisava ser tratada.
Infelizmente, essa igreja era no
exterior, mas mesmo assim orientei-o a tentar
15
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procurar ajuda de outras pessoas cristãs,
fora da sua igreja, para compartilharem do
seu problema e ajudarem-no.
Esse fato demonstra, claramente, que
muitas pessoas, às vezes, são impedidas de
pedir socorro, por vários motivos. Será que
o leitor não está passando por uma situação
semelhante? Se estiver, não se desespere,
porque apresentaremos a solução!

2 – DOENÇAS IMPREVISÍVEIS
Lembro-me, quando tinha aproximadamente doze anos: tinha uma colega que
morava perto da minha casa e nós éramos
muito amigos, estudávamos juntos e até
brincávamos também.
Essa jovem aparentava ser totalmente normal, bonita, inteligente, sem nenhum
defeito físico; família aparentemente estruturada. Entretanto padecia ela de uma
doença de que não entendia muito bem –
devido a minha idade – que era epilepsia.
Quando essa doença a atacava, ela começava a tremer, se agitar e a babar, caindo no
16
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chão, não importando onde ela estivesse.
Eu já sabendo do problema dela, não ficava
mais admirado, iniciava os primeiros socorros segurando-a e abanando-a até que voltasse a sua condição normal.
Ao retornar a si, essa jovem ficava extremamente envergonhada pelo que havia
acontecido, pois uma adolescente babando,
rolando pelo chão, e muitas pessoas testemunhando esse fato, a vontade dela era sumir daquele local.
Observe, amigos leitores, que a doença dessa jovem, que foi minha conhecida,
era totalmente imprevisível, idêntica à da
mulher hemorrágica da qual estamos falando, pois essas duas pessoas não sabiam
e não podiam prever quando a doença iria
atacá-las; não podiam elas controlá-las, pois
se pudessem, fatalmente escolheriam um
local privado para aguardar a sua chegada
e que fosse embora o mal.
Algumas doenças que temos também
são imprevisíveis; nós não sabemos quando
vêm, só sabemos quando somos atacados
por elas. Às vezes pode ser uma dor de ca17
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beça, um problema financeiro, um problema na família com o cônjuge, com o filho
ou problema espiritual. Não importa, o que
você precisa saber é que o seu problema
pode e vai ser resolvido; para tanto basta ter
fé e fazer a coisa certa.

3 – DOENÇAS INSTÁVEIS
No texto narrado e no exemplo da minha colega, chegamos à conclusão de que
essas duas mulheres tinham um tipo de
doença instável, pois ela ia e vinha, sem ser
anunciada
Será que a sua doença não tem o mesmo sintoma da doença dessas duas mulheres? Será que ela vai e volta sem que você
saiba como? Um dia você está muito bem,
no outro está de uma forma péssima, parecendo que o mundo vai acabar, pensando
em planos malignos para acabar com o problema, às vezes arquitetando uma maneira
de até retirar sua vida ou de outras pessoas.
Se você está se sentindo dessa maneira, retire esse pensamento da sua mente e
18
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peça a Deus que coloque todo o seu pensamento e entendimento cativo no Trono do
SENHOR e que Ele lhe dê entendimento e
sabedoria para poder solucioná-lo.

4 – DOENÇAS INEXPLlCÁVEIS
Algumas doenças são facilmente diagnosticadas até por leigos. Entretanto existem
algumas enfermidades que ninguém consegue saber como adquirimos, e, por melhor
que seja o profissional, não consegue dar
a explicação que procuramos e a cura que
perseguimos.
Essa mulher hemorrágica padecia
de uma doença inexplicável, não sabia ela
como a adquiriu, pois se soubesse, a sua
cura já teria sido operada há muito tempo,
não precisando de esperar por doze anos.
Certas doenças estão no nosso coração.
Somente nós podemos fabricar o remédio que
se faz necessário para ter essa cura, que pode
ser o perdão. Muitas pessoas estão amarradas no passado, necessitando de perdoar
alguém e não o fazem. Pode ser um marido
19
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ou esposa que foi traído e até hoje ainda não
foi ministrado o perdão; pessoas que foram
maltratadas ou humilhadas por parentes ou
amigos e ainda não os perdoaram, chefe que
te maltratou, filhos que odeiam os pais, pais
que não perdoam os filhos, pois acham que
eles não têm mais solução.
Amigo leitor, se isso ocorreu ou
ocorre na sua vida, quero lhe dizer que já
está passando da hora de ministrar perdão na vida dessas pessoas, pois assim
você estará liberto bem como essa ou essas pessoas também.
Recentemente atendemos uma pessoa
que é líder de uma igreja, um excelente evangelista, entretanto era uma pessoa extremamente nervosa, inquieta, impaciente e causador de contendas; quando estávamos no
meio da ministração sentimos que o inimigo o possuía pois havia brecha na sua vida.
Tentamos de todas as formas, conversando
com ele para nos falar o que se passava na
sua vida e ele calou-se dizendo simplesmente que não era nada. Oramos pedindo discernimento ao Espírito Santo que nos mostrasse
de que se tratava e, imediatamente foi nos
20
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mostrado que se tratava de falta de perdão,
então Deus começou a operar, falando quem
ele deveria perdoar, e que essa situação já
perdurava por mais de dez anos.
Quando esse rapaz começou a liberar
perdão a essa pessoa, imediatamente começou uma manifestação demoníaca nele, atirando-o ao chão, tentando travar o que ele
se dispunha a fazer. Não só o atirou ao chão,
mas também tentou enganar-nos dizendo
que já estava tudo bem, querendo ir embora de qualquer maneira, não permitimos, e
continuamos a ministrar na vida dele, e o
Senhor o libertou naquele dia.
Felizmente, depois dessa ministração
tivemos, por várias vezes, contatos com essa
pessoa e ele nos falou que jamais se sentiu
tão bem na sua vida e no seu ministério, podendo a partir dessa data, ter experiências
que jamais teve em sua vida.
Observem os amigos leitores, que tudo
isso se passava com essa pessoa: ira, falta de
controle emocional, etc., por uma simples
retenção de perdão. Sofreu ele por mais de
dez anos.
21
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Notem que ele tinha vários descontroles emocionais inexplicáveis e foi totalmente curado a partir da liberação do perdão.
Se você sente-se assim e está sendo incomodado pelo Espírito Santo, ministre perdão a
essa pessoa que lhe veio à mente, deixando Deus trabalhar no seu coração, para ver
como as coisas irão mudar na sua vida.

5 – GASTAMOS TUDO
E muito padecera à mão de vários médicos,
tendo despendido tudo quanto possuía,
sem, contudo, nada aproveitar, antes, pelo
contrário, indo a pior (Mc 5:26).
Essa mulher hemorrágica tentou durante doze anos a sua cura. Tenho certeza
de que não era uma pessoa acomodada,
principalmente pela doença que tinha, pois
a falta de sangue vai definhando a pessoa;
fazendo, com o passar dos tempos, que se
torne cada vez mais fraca, mais abatida.
Passou ela também nas mãos de vários
médicos, provavelmente “especialistas” da
época e até feiticeiros, mas de nada adian22
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tou, pelo contrário, indo a pior. Tentava
ela obter a cura através de homens supostamente aptos para lhe atender, mas nada
conseguiu, foi, com o passar dos tempos,
cada dia mais, piorando a sua situação.
Será que sua vida não está da mesma
maneira que estava a vida dessa mulher hemorrágica? Será que você já procurou de
tudo e todos para curá-lo e ainda não obteve a resposta?
Talvez você tenha procurado centros
espíritas e feito inúmeros trabalhos nas
encruzilhadas, dado oferendas aos guias,
procurado curandeiros, procurado médicos especialistas, enfrentando intermináveis seções, gastando o que tem e o que
não tem, e ainda não conseguiu a solução
do problema.
Deve você saber que o dinheiro não
compra tudo, muitas pessoas têm fortunas
incalculáveis, mas não conseguem a solução dos seus males, atualmente passando
por problemas de fácil solução, mas procurando pessoas erradas, nos locais errados e
de forma errada.
23
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Um exemplo que é muito nítido nos
nossos dias é o do ex super-homem (Christopher Reeve), que caiu de um cavalo e estava
totalmente paralisado (veio a falecer). Uma
pessoa milionária, com toda a medicina de
ponta do mundo ao seu dispor, gastando milhões e milhões de dólares, mas não conseguiu obter sequer parte de sua cura.
Se você está assim, gastando tudo, procurando tudo e todos, fazendo o que pode
e não pode, não se desespere, a sua vez e a
sua hora está chegando para obter vitória.
Como chegou o dia de a mulher hemorrágica ser curada, o seu dia também chegará.

6 – QUEM ESTÁ PROCURANDO?
A mulher em questão, segundo a narrativa bíblica, havia padecido muito com os
médicos, gastando suas economias e reservas, mas, isso, de nada adiantou. Pelo contrário, antes indo de mal a pior, ou seja, a
situação estava mais negra do que nunca.
Além da doença, que insistia em acompanhá-la, agora, também se encontrava sem
recursos financeiros; e uma pessoa sem dinheiro, normalmente ela é evitada.
24
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Será que ela teria procurado Jesus se
ainda tivesse reserva financeira?
		Em nossos dias não é diferente!
		Existem pessoas que estão “enfermas”
de muitas coisas. Enfermas em si mesmas,
enfermas na alma, enfermas na família, enfermas no trabalho, enfermas no lado financeiro... Não são poucas as pessoas que têm
procurado os “médicos” alternativos.
		Fato é que muitos procuram “médicos” alternativos e consultam horóscopos,
terapias espirituais, sessões com florais,
pedras, cristais e outras formas engenhosamente enganosas e continuam sofrendo da
mesma forma e talvez até mais.
		Aquela mulher já havia 12 anos que
padecia enfermidade. Será que temos ideia
do que significa alguém sofrer um fluxo de
sangue (hemorragia constante) diariamente
por doze anos? Ou aproximadamente 4.360
dias? Quanto de sangue ela perdera por
todo esse tempo?
		Ainda não devemos perder de vista que sangue é vida, ou seja, a vida dela
25
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estava se esvaindo aos poucos, como num
conta-gotas, dia após dia, até que o encontro com Jesus lhe restitui a vida.
		Pode ser o caso de muitas pessoas que
estão, anos a fio, desperdiçando suas vidas,
numa hemorragia sem fim; estão cada dia
mais enfermas; seus padrões de comportamento de moral, ética, bons costumes já estão definhando e não conseguem encontrar
mais a paz que tanto almejam. Até mesmo
sua espiritualidade, praticamente, já se foi.
Já gastaram saliva com um curandeiro, dinheiro com outro, já se aconselharam com
supostos “médicos” que nada acrescentaram. Aliás, pior: gastaram até mesmo suas
economias ofertando (pagando consultas),
mas, na realidade, o “fluxo” aumentou.
Quanto de “sangue” - vida, temor, paz,
tranquilidade, recursos - já foi perdido em
todo este tempo?

26
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CAPÍTULO II

E XISTEM
O BSTÁCULOS
P ARA S ERMOS
C URADOS

27
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Não pense o leitor que não irão existir

obstáculos para que venha obter essa cura,
porque eles existirão, pois o inimigo não
vai querer deixá-lo livre para usufruir a
plenitude que Deus tem reservada para
você. Tentará ele a todo custo e momento,
colocar situações difíceis na sua vida para
que venha desistir de continuar buscando e
lutando; entregando-se de forma definitiva
para ele.
Na mulher hemorrágica não foi diferente. Observe, a partir desse momento, os
obstáculos que o inimigo colocou na vida
daquela mulher, para que ela desistisse de
receber sua cura e bênção, poderá agir da
mesma maneira com você, se já não o fez.

1 – MULTIDÃO
Responderam-lhe seus discípulos:
Vês que a multidão te aperta e dizes:
Quem me tocou? (Mc 5: 31)
Quando a mulher hemorrágica tentou
se aproximar de Jesus, existia uma multidão
29
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impedindo-a de chegar perto do Mestre,
mas isso não foi obstáculo para ela, apesar
de sua fraqueza física, pois perdia muito
sangue, continuou ela firme no seu propósito de lhe tocar as vestes e obter sua tão almejada cura.
Muitas vezes decidimos mudar de
vida, viver uma vida mais dedicada a
Deus, buscar mais seus ensinamentos, nos
santificar mais. Infelizmente surge uma
multidão de obstáculos nas nossas vidas
que nos fazem desanimar no meio do caminho e, às vezes até, nem sequer iniciamos esta busca.
Observe o leitor que muitas vezes estamos rodeados por esta multidão de pessoas e não sentimos. Pessoas que supostamente querem o nosso bem mas que são
usadas por satanás para nos desanimar ou
até fazerem-nos pensar de forma diferente.
Muitas vezes pensamos em buscar
a Deus, orar pedindo a Ele que nos ajude,
entregando os nossos problemas para que
seja dada a solução. Exatamente quando
estamos com esse propósito aparece algum
30
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“amigo” e faz com que desistamos do nosso
objetivo, desviando as nossas atenções para
outro lado. Muitas vezes aparecem pessoas
nos atacando, falando mentiras, inventando
situações que fazem com que venhamos a
desanimar de buscar. Não deixe isso acontecer, pois o inimigo usa essa gente para
atacá-lo, tentando enfraquecê-lo e fazer com
que você venha a desistir da vitória que está
na sua porta.
Observe que os discípulos de Jesus
o repreenderam quando Ele perguntou:
quem me tocou? Se os discípulos de Jesus O
repreenderam, imagine os homens de hoje,
mesmo que sejam líderes religiosos, como
os doze, podem sofrer de visão míope, espiritualmente falando, e buscam impedir as
operações de Cristo. Caro leitor, não olhe
para os homens, pois eles são falhos, não se
desiluda com a obra do Senhor, vendo líderes que não correspondem com o que você
quer e com o que pensa; ore por eles se entender você que estão errados; busque de
forma aguerrida a sua vitória conforme fez
a mulher hemorrágica; não veja obstáculos,
pois todos eles são transponíveis; lute pelo
seu objetivo.
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2 – DOENÇAS CRÔNICAS
Aconteceu que certa mulher, que, havia
doze anos, vinha sofrendo de uma hemorragia (Mc 5: 25)
Muitos de nós temos doenças crônicas em nossas vidas, com que, às vezes, até
estamos acostumados, tratando-as como se
fizessem parte de nós.
São doenças crônicas que o inimigo nos
coloca, conforme colocou na mulher hemorrágica, que, durante doze anos, a acometeu
dessa enfermidade, fazendo sua dor aumentar cada vez mais com o passar dos tempos,
enfraquecendo-a em todos os sentidos.
Será que satanás colocou obstáculo na
sua vida de alguma doença crônica, para evitar que você não consiga obter a cura e nem
esperança para que venha receber a vitória?
Existem pessoas que estão em um
completo marasmo financeiro há vários
anos, buscando inúmeras soluções mirabolantes e não conseguiram até o momento a
solução para esse problema.
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Pessoas que têm problema na família;
muitas vezes a família já totalmente desestruturada, separada; filhos com problemas,
maridos que as esposas acreditam que não
têm jeito, maridos já cansados de tentarem
mudança na esposa e não conseguem, acreditando que esses casos são crônicos e não
querem mais lutar, já tendo “entregado as
armas”.
Observe que no texto de Marcos 5: 25
diz que a mulher hemorrágica há doze anos
padecia daquele mal. Será que você está padecendo desse seu mal há tanto tempo, ou
há mais tempo?
Quero dizer para o leitor que você não
deve desanimar jamais, tem que continuar lutando, pois um exemplo prático dessa
situação é a minha abençoada esposa, que
desde o início de nosso casamento ela orava para minha conversão, pois ela era uma
serva do Senhor e eu um ímpio, totalmente
descrente e incrédulo. A oração dela somente foi atendida treze anos depois, mas ela
jamais desistiu, jamais se entregou, não importando as lutas, os obstáculos, a multidão
que se opunha a ela, sempre perseverou e
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confiou, conforme fez a mulher hemorrágica: não se importou com o tempo e nem
com o diagnóstico da enfermidade. Quero
dizer para você também: não desista, não se
entregue, não desanime, continue lutando,
pois para Deus não existem doenças crônicas, Ele cura todas.
Esse seu problema, se até hoje não foi
resolvido, fatalmente, a partir de agora você
terá uma outra maneira de enfrentá-lo, entregando-o nas mãos do maior especialista
do mundo que é Nosso Senhor Jesus Cristo
de Nazaré, que Ele irá lhe dar entendimento
necessário para a sua solução.

3 – FRAQUEZA
Aconteceu que certa mulher, que, havia
doze anos, vinha sofrendo de uma hemorragia (Mc 5: 25).
Observe, mais uma vez, nesse versículo que essa mulher tinha hemorragia que
perdurava por doze longos anos, sofrendo
em todos os sentidos.
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Não precisa ser um especialista para
saber que qualquer hemorragia faz com
que as pessoas fiquem fracas, abatidas,
sem vontade de fazer nada, pálidas, quase
sempre de repouso; procuram descansar o
máximo possível para recuperar as forças
perdidas.
Se você, com o problema que hoje
atravessa, está nessa situação, abatido, sem
vontade de lutar, não sai de uma cama, totalmente fraco e debilitado, “entregou os
pontos”, pensando em desistir, se entregar
definitivamente, não faça isso, siga o exemplo da mulher hemorrágica, que nada disso
foi obstáculo na vida dela para alcançar a
vitória.
O inimigo vai colocar na sua cabeça que
esse problema é intransponível e não tem solução, pois você é fraco, não tem poder, não
sabe orar, que Deus não ouve mais os seus
pedidos, pois é um pecador, forçando a se
entregar de forma definitiva para ele.
Quero dizer-lhe, amigo leitor, o que o
nosso Pai tem preparado para você, em Isaías 40: 31, quando nos promete:
35
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“Mas os que esperam no SENHOR renovam as suas forças, sobem com asas como
águias, correm e não se cansam, caminham
e não se fatigam.”
Não importa o problema que tenha,
você é forte suficientemente para enfrentálo, suas forças serão renovadas, voltará a
ter nova energia e vigor para continuar lutando, não importando o tempo que ocorra
essa luta, pois a partir de agora está conhecendo um novo aliado que renovará as suas
forças, fará você subir como águia, lutará e
não se cansará e caminhará e não se fatigará.
Ele lhe dará as armas para essa luta na sua
caminhada. Ele estará com você, fazendo
desviar-se dos caminhos pelos quais o inimigo o conduziu, levando-o a essa situação
de desespero. Essa pessoa é Jesus Cristo de
Nazaré. Espere no SENHOR que tudo isso e
muito mais Ele fará.

4 – JESUS ESTÁ DE COSTAS
tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por
trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a
veste (Mc 5: 27).
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Algumas pessoas acham que Jesus
deu as costas para elas, pois não atende seus
pedidos, não sentem as respostas às suas
petições, acham que estão totalmente desamparadas, sendo isso obstáculo para que
consigam sua vitória, e afirmam: Ele está de
costas para mim!
Não devemos pensar dessa maneira,
pois não foi assim que a mulher hemorrágica
agiu, independentemente Ele estar de costas,
ela veio por trás e tocou-lhe às vestes.
Quero dizer para você, que Jesus jamais irá deixar de atendê-lo, pois pode Ele
estar de costas, de frente, de lado, em cima,
de qualquer maneira que Ele é o Todo-Poderoso, capaz de curar tudo e a todos, perto
ou longe, problema fácil ou difícil, pois para
Ele não existe o impossível.
Tendo a mulher hemorrágica tocado
na veste de Jesus por trás e foi curada, tenha
a mesma fé que ela teve e vá ao encontro
dEle, não importando os obstáculos que venham existir na sua vida, lute, livre-se deles
para conseguir a vitória que está buscando.
Jesus sempre está de frente para você.
37
SOLUÇÃO PARA SEUS PROBLEMAS.indd 37

6/3/2013 17:28:55

SOLUÇÃO PARA SEUS PROBLEMAS.indd 38

6/3/2013 17:28:55

Francisco Carlos de O. Jorge

CAPÍTULO III

O

QUE DEVEMOS
FAZER PARA
SERMOS CURADOS
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Muitos dos leitores estão questio-

nando que até agora só falamos em doenças, lutas e obstáculos e não mencionamos
ainda como podemos fazer para conseguir
essa vitória.
Observando o texto, iremos comprovar que a mulher hemorrágica obteve a vitória em sua vida, como também você poderá obter a vitória, seguindo alguns dos
exemplos dela.
Entretanto, muitos dos leitores conseguirão a vitória e outros não, pois alguns
querem somente a bênção de Deus, querem
ser curados, sarados, transformados, no entanto, apesar de quererem tudo isso e poder
usufruir dessa vitória, não querem o Deus
da bênção, pois acham que a mudança na
sua vida será muito difícil.
Quando eu me converti, pensei inicialmente que seria muito difícil ter uma
vida de cristão. Depois de certo tempo observei que não era nada do que imaginava
pois quando você realmente entrega os seus
caminhos ao SENHOR, torna-se tudo mais
41
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fácil; as mudanças ocorrem naturalmente,
sem que haja necessidade de se fazer esforço algum; as situações vão-se transformando de maneira que você nem percebe, pois
o Espírito Santo trabalha sem que nós sintamos; apenas depois vamos vendo as mudanças nas nossas vidas, passamos a sentir
nojo do pecado e viver uma vida de paz,
amor, sem pesos, sem mácula, de alegria,
totalmente diferente da que tínhamos antes.
Portanto, caro leitor, se você acha que
é difícil uma mudança natural na sua vida
e que não quer tentar essa mudança, e que
não vale a pena, preferindo continuar com
essa doença crônica, esse mal, essa enfermidade na sua família, no seu emprego, na
sua vida espiritual, na sua saúde, nas suas
finanças, sugiro a você que não termine de
ler este livro, pois a partir de agora, vêm as
soluções para alcançar a cura e resolver os
seus problemas; só depende de você.
Se estiver pensando em não continuar
a leitura, faça a seguinte oração:
SENHOR meu pai, rogo a Ti agora,
que venha quebrar todo obstáculo que sa42
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tanás está tentando colocar sobre a minha
vida para que eu não consiga a vitória que
persigo há tanto tempo, quebre toda legalidade na minha vida, fechando as portas
que tenho aberto para que o inimigo tenha
acesso à minha vida, cubra-me com o Teu
sangue, quebre as correntes que me ligam
às trevas, em nome de Jesus, amém!

1 – ATITUDES SIMPLES
E PRÁTICAS
Porque, dizia: Se eu apenas lhe tocar as
vestes, ficarei curada (Mc 5: 28).
Algumas pessoas que estão lendo
este livro podem acreditar que somente
através de atitudes complexas, penitências, esforço é que conseguirão a vitória
que tanto almejam, pois o seu problema é
muito difícil de resolver e terá que dar em
troca algo muito grande de sua parte para
alcançar a vitória.
Deus não quer nenhum martírio de
sua parte, caro leitor, pois todos os seus pecados já foram perdoados e levados quando
43
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Ele deu seu filho para ser crucificado. Não
precisa mais de você se martirizar, pagar
promessas, se autoflagelar. Deus não complica nada, quem complica as coisas e muitas vezes as tornam difíceis somos nós.
Já tivemos inúmeros exemplos em
nosso ministério de pessoas que faziam
tratamento em psicanalistas por muitos
anos – não temos nada contra esses
profissionais – passaram por prolongadas
e dolorosas tentativas de curas, tomando
muitos remédios e sofrendo com muitos
curandeiros, mas de nada adiantava, indo de
mal a pior, até que realmente tiveram uma
experiência diferente e resolveram tocar
nas vestes do SENHOR e instantaneamente
todo aquele tormento saiu de sua vida,
descobrindo, a partir de sua libertação, o que
é realmente ter uma vida livre de opressão.
Siga o exemplo da mulher hemorrágica, que teve uma atitude simples mas eficaz.
Ela simplesmente tocou as vestes de Jesus e
instantaneamente ficou curada de um mal
que já perdurava por doze anos, sentindo
o seu corpo curado do flagelo que a atormentava.
44
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2 – ATITUDE PESSOAL
Muitas pessoas constantemente chegam perto de mim e de outros pastores da
igreja pedindo oração, alegando que estão
passando por situações difíceis e que não
conseguem superá-las, sendo que às vezes
pedem para que oremos pelos filhos, cônjuges, outros parentes e amigos.
Obviamente não só eu mas como também todos os demais pastores, temos o máximo prazer em sermos usados por Deus
para que possamos abençoar essas pessoas
irmãos, e oramos por elas.
Entretanto, quando essas pessoas vêm
a mim, eu as encorajo a terem mais fé e intrepidez, pois Deus nos deu poder para pisar em serpentes e escorpiões, fazendo também com que elas tenham coragem para
orar com autoridade por aquele problema e
por aquelas pessoas.
Em Lucas 10: 19 Jesus disse:
“Eis aí vos dei autoridade para pisardes
serpentes e escorpiões e sobre todo o poder
45
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do inimigo, e nada, absolutamente, vos
causará dano.”
Amado leitor, se você ainda não tomou posse do poder que tem, tome agora,
em nome de Jesus pois lhe foi dada autoridade no mundo espiritual para pisar em
serpentes e escorpiões e sobre todo o poder
do inimigo e nada, absolutamente nada, lhe
causará dano!
Faça como a mulher hemorrágica, não
esperou por ninguém, teve uma atitude pessoal, foi à luta, não procurou intermediário
para chegar a Jesus para conseguir sua vitória. Se você confia em médicos, pastores,
padres, espíritas, curandeiros, santos, está
completamente equivocado e procurando
solucionar seu problema de uma maneira errônea. Você mesmo pode obter essa vitória
tomando a iniciativa. Sinta-se, a partir desse
momento, cheio de poder para curar, mudar
situações, enfrentar as dificuldades, encontrar as soluções do que parecia impossível de
se resolver, pise em quem está tentando destruir seus sonhos, pise em satanás, pois você
tem o poder concedido por Deus. Declare
que você é um vencedor em Cristo Jesus!
46
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3 – ÀS VEZES TEM QUE
SER PÚBLICA
Muitas vezes, até na igreja, pastores,
pregando a palavra, fazem apelos sobre determinados assuntos que encaixam perfeitamente na vida das pessoas e as chamam para
virem à frente receber oração, e elas não vão,
com receio de que muitos estão naquele lugar e irão saber das dificuldades que estão
passando, deixando de receber a bênção.
Em Mateus 10: 32 fala que:
“Portanto, todo aquele que me confessar
diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus.”
Observe que a mulher hemorrágica
estava no meio de uma multidão, não teve
ela vergonha de procurar a cura, muito pelo
contrário, se infiltrou no meio de todos,
abriu caminho e conseguiu chegar a Jesus.
Será que você tem coragem de confessar seus problemas diante dos homens,
independentemente de quem sejam eles
ou onde estejam? Se você tem essa coragem, estará dando um grande passo para
47
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que venha obter a vitória, pois somente assim Jesus o confessará diante do nosso Pai
que está nos céus.
Não devemos ter vergonha de confessar nossos pecados, pois somos pecadores
e somente pela misericórdia de Deus é que
somos perdoados. Fale bem alto para que
todos ouçam e, principalmente, para aquele
que nos coloca todo esse jugo sobre a nossa
vida, que é satanás, pois fazendo assim ele
ficará desmascarado e será derrotado.

4 – DECL ARAR A VERDADE
Então, a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio,
prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda
a verdade (Mc 5:33).
Por várias vezes em atendimentos e
conversas com determinadas pessoas, podemos constatar que elas estavam mentindo ou mesmo omitindo acerca de problemas que estavam passando, e no curso da
ministração e da conversa o Espírito Santo
começa a nos mostrar o que realmente ocor48
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re com aquela pessoa, qual a área mais frágil
na sua vida e que estava mais sujeita à atuação do inimigo; quando então começamos a
orar; essas pessoas começam a ser incomodadas e contam a realidade da situação que
lhes atormenta, iniciando uma libertação de
amarras existentes por inúmeros anos na
sua vida, recebendo, a partir da declaração
da verdade, uma cura, uma libertação, uma
mudança na sua vida.
Observe que na mulher hemorrágica
também não foi diferente; note pelo versículo acima transcrito que ela estava atemorizada, tremendo, pois quebrou a lei levítica
no seu desespero. Veja o que diz a palavra
do SENHOR em Levítico 15: 19
“A mulher, quando tiver o fluxo de sangue, se este for o fluxo costumado do seu
corpo, estará sete dias na sua menstruação, e qualquer que a tocar será imundo
até à tarde.”
Essa mulher hemorrágica jamais
poderia, com esse fluxo de sangue, estar
naquele local pois era considerada imunda
frente à sociedade daquela época; ainda mais
que seu fluxo não estancava, o que tornava
49
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sua situação ainda mais grave (Lv 15: 25). Se
ela não poderia estar ali, quanto mais tocar
em Jesus, pois ela pensou que ultrapassara os
limites da liberdade permitidos a uma mulher.
Temeu porque pensou que poderia ter
brincado com o poder do grande Jesus, não
buscando sua bênção e a permissão para
aquele ato.
Mesmo com todas as leis vigentes na
época, totalmente contrárias ao ato que ela
acabara de cometer, sujeita à penalidade
dos homens, ela não se furtou de falar o que
ocorrera. Prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade.
Amigo(a) leitor(a), será que você está
declarando toda a verdade de sua vida para
o nosso Pai? Se você não estiver, não adianta, pois pode até enganar aos homens mas
jamais irá enganar a Deus. Se não sabe, o pai
da mentira é o diabo, e ele fica extremamente feliz quando você mente, pois assim o fazendo dá margens para que ele possa atuar
na sua vida.
Muitas vezes temos que confessar a
verdade não só para os homens mas princi50
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palmente para Deus. Situações que parecem
simples e que uma mentira pode “resolver”
muita coisa e usamos desse meio para “solução” de problemas. Posso lhe dizer, com
extrema convicção, que jamais se resolve
qualquer tipo de problema com mentiras,
pelo contrário, você acaba se complicando
ainda mais, pois jamais ficará encoberta uma
mentira, por menor que ela seja; um abismo
traz outro abismo. Então não importa que
sejamos prejudicados mas sempre falemos
a verdade. Use a verdade para obter a cura.

5 – TER FÉ
E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou;
vai-te em paz e fica livre do teu mal
(Mc 5: 34).
Eu, pela graça do SENHOR, já pude
ver inúmeras pessoas serem curadas tanto
física como espiritualmente. Posso lhes dizer que todas as que foram curadas depositaram sua confiança totalmente em Jesus,
que é o único que cura, salva, liberta e faz
que tenhamos nova vida.
51
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Se você tem fé, caro leitor, então tudo
é possível naquele que crê. Assim diz em
Marcos 9: 23
“Ao que lhe respondeu Jesus: Se podes!
Tudo é possível ao que crê. “
Se crê na possibilidade de mudança,
tome posse da vitória, pois tudo será possível. Aquela mulher teve fé suficiente para
ser curada ao tocar nas vestes de Jesus e alcançou seu objetivo que durava doze anos.
Quero deixar um exemplo aqui registrado de máquinas que ligamos na tomada:
de nada adianta ligarmos a máquina na tomada se não ligarmos o botão dela (fé). Não
basta apenas ligarmos na tomada, temos
também que ligar a nossa vida em Jesus, ligarmos o botão da nossa fé em Cristo.
Muitos sabem a respeito de Jesus, mas
poucos são transformados por Ele. Essa
transformação só ocorre com a plena confiança nEle e não apenas no mero contato
com o Seu evangelho, com Sua igreja, com
Sua história, pois nada disso irá resolver definitivamente seu problema, somente Jesus
é capaz disso.
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Veja no texto da mulher hemorrágica
que tinha uma multidão apertando a Jesus,
várias pessoas tocando-Lhe não só às vestes
mas também a seu corpo, e não houve nenhum outro milagre que fosse narrado nesse episódio.
A mulher hemorrágica era especial,
mesmo ela não O tocando, Jesus pôde ver
a sua fé, foi um toque nas suas vestes de
forma especial, vários O roçaram mas somente uma foi atendida. Se você tem fé,
certamente Jesus irá atendê-lo, irá observá-lo, pois você é uma pessoa especial
para Ele.
Em Hebreus 11: 1, define de forma
muito clara o que é fé, mencionando que:
“Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não
vêem.”
Isso quer dizer que fé é a certeza e convicção de que tudo aquilo que esperamos
irá se realizar. Ela é o alicerce sobre o qual
edificamos nossas esperanças atinentes ao
mundo invisível.
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No mundo material, com frequência
confundimos confiança com fé. Iniciamonos por depender de nossos sentidos físicos, esquecidos que são ilusórios. Isso não é
fé, mas confiança, pois confiança vem através dos sentidos físicos. Quando surgem as
provas e os desastres, que parecem fora de
nosso controle e começamos a afundar, entrando em desespero e aflição, clamamos:
“SENHOR, ajuda-me que pereço!” Aí sim
isso é fé, pois seus sentidos físicos já não
podem fazer mais nada, apenas existe esperança para que o socorro venha do mundo
invisível.
Deixe o seu eu de lado, a sua sabedoria,
a sua força, sua intelectualidade e deposite
a confiança totalmente em Deus, deixando
Ele fazer a obra na sua vida, da mesma maneira que agiu a mulher hemorrágica.

6 – PROCURAR A PESSOA CERTA
Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por
trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a
veste (Mc. 5: 27).
54
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Conforme dito anteriormente, quando o desespero bate, não medimos esforços
para conseguir o nosso objetivo, mas muitas
vezes ao invés de procurarmos a maneira
certa, a pessoa certa, acabamos nos afundando ainda mais.
Será que você está procurando o
modo correto de conseguir resolver seus
problemas? Será que está fazendo da
maneira certa?
A mulher hemorrágica sabendo da
fama de Jesus o procurou, enfrentou obstáculos, correu risco, tomou atitudes concretas para alcançar a vitória. Faça como ela,
não meça esforços para chegar a Jesus, pois
somente Ele poderá fazer essa vida difícil
que está enfrentando, mudar de uma vez
por todas. Essa mudança não será temporária, conforme tem ocorrido na sua vida, ficando um vai-e-vem interminável. Ela será
definitiva. Tome posse da vitória, dê um
basta para as aflições e lutas que vem passando.
Quero dizer para você, principalmente para os que estão procurando centros es55
SOLUÇÃO PARA SEUS PROBLEMAS.indd 55

6/3/2013 17:28:56

Solução para os seus problemas

píritas ou outras seitas, que o diabo também
cura. Entretanto, a cura dele tem três situações que ocorrem:
a) não é eficaz – Somente parte do seu
problema é “resolvido”, isso quando se “resolve” em parte;
b) não é duradouro – Quando é “resolvido” o seu problema, ele não tem duração
longa, logo acaba o efeito de tudo o que foi
feito, voltando você à situação anterior muito pior do que a que estava anteriormente;
c) é cobrado um grande preço – Tudo
o que satanás faz por você tem um preço,
e muitas vezes, no seu desespero, você faz
um pacto com ele, e depois de “atendido”
raramente se pode pagar o que foi acordado, começando por aí uma situação de
destruição ainda maior na sua vida. Quero
lhe dizer que existe ainda tempo para que
mude essa situação.
Quando você procura Jesus para
solucionar os seus problemas, Ele o faz
completamente diferente de satanás pois
quando cura faz um trabalho eficaz; jamais
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acaba o seu efeito e nunca irá lhe cobrar
preço algum; seu trabalho é grátis, apenas
entregue sua vida a Ele. O preço já foi pago
na cruz do calvário quando Jesus Cristo de
Nazaré morreu por todos nós.
Você é filho de Deus, tome posse dessa promessa, você não veio ao mundo para
viver rastejando como minhoca, você é vencedor em Cristo Jesus. Só há um caminho
para que alcance a vitória e acabe de uma
vez por todas com esses problemas que lhe
afligem constantemente: procurar a pessoa
certa, que é Jesus Cristo de Nazaré, nosso
Rei, nosso Salvador, nosso Libertador. Entre nessa família de vencedores, pois quem
está em Cristo é mais que vencedor.
Jesus Cristo é como a “estrela polar”
que atrai a agulha das bússolas do mundo
inteiro. Aqueles que se deixarem atrair serão infinitamente abençoados; isso não quer
dizer que não teremos mais problemas, mas
eles serão resolvidos com muito mais facilidade e jamais iremos permanecer neles,
pois o nosso Pai nos ajudará a enfrentá-los e
superá-los.

57
SOLUÇÃO PARA SEUS PROBLEMAS.indd 57

6/3/2013 17:28:56

SOLUÇÃO PARA SEUS PROBLEMAS.indd 58

6/3/2013 17:28:56

Francisco Carlos de O. Jorge

C ONCLUSÃO
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Tudo o que foi mencionado neste

livro, a respeito da mulher hemorrágica,
pode também ocorrer na sua vida, para tanto, basta confiar neste Deus dos impossíveis, se render a Ele e deixar que comande
sua vida.
No mundo nós teremos aflições, mas
essas aflições serão vencidas se tivermos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. Para tanto devemos confessá-lo. Em
Romanos 10: 9 diz:
“Se, com a tua boca, confessares Jesus
como Senhor e, em teu coração, creres que
Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás
salvo.”
61
SOLUÇÃO PARA SEUS PROBLEMAS.indd 61

6/3/2013 17:28:56

Solução para os seus problemas

Em Apocalipse 3: 20 diz que:
“Eis que estou à porta e bato; se alguém
ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei
em sua casa e cearei com ele, e ele, comigo.”
Jesus está batendo em sua porta, querendo mudar a sua vida; abra o seu coração
para que Ele entre e faça morada, aceite-O
para que venha transformar a sua vida dizendo:
SENHOR,
eu Te aceito como Senhor
e Salvador da minha vida,
entrego-a para Ti, pedoa os meus
pecados, toma os meus problemas,
escreve, Pai, o meu nome no
Livro da Vida, em Nome de Jesus.
Amém!
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OUTROS LIVROS
DO MESMO AUTOR
Lições de Vida
Levanta! Acabou o Sofrimento
Libertação na Prática
Saia do Esconderijo
Superando as Tempestades
O que Semeia Colhe
A Transformação
Entendendo e Quebrando as Maldições
Se você gostou deste livro ou de qualquer
outro de nossa autoria e deseja
distribuí-los para evangelizar, entre em
contato conosco pelo e-mail:
franciscocarlosjorge@terra.com.br,
ou pelo Tel.: (27) 3222-4295,
que faremos a preço de custo.
O mesmo endereço eletrônico serve para
entrar em contato direto com o autor.
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