PA R A P E D I R A C U R A

Deus amou tanto o mundo que lhe deu o Seu
único Filho para que cada um de nós possa dizer: Deus amou-me de tal forma que me doou o
Seu Amado Filho. Iluminados por estas palavras
preparemo-nos para sermos curados e libertados. Eis os meios para preparar-se.
Primeiro: ACREDITAR, isto é, dizer ao Senhor,
Jesus eu acredito que tu me amas e que me vai
curar.
Segundo: RENUNCIAR AO PECADO. O pecado é fruto dos desejos e também de Satanás que
cria obstáculos, que impedem ao Senhor de me
curar. A cura muitas vezes começa com a renúncia ao pecado, e querer-se converter.
Terceiro: PERDOAR. perdoar a si mesmos e
perdoar as pessoas que me ofenderam e me feriram. Muitas pessoas não ficam curadas porque
não são capazes de perdoar.

Quarto: ACREDITAR QUE DEUS TEM UM
PLANO DE FELICIDADE PARA MIM. Deus
olha para mim. O que Ele vê? Ele vê a minha
alma e o meu corpo. Para Ele a alma é mais importante do que o corpo. Para Deu, a a minha
alma é mais importante. Por isso, Ele cura o
meu corpo se curar também a minha alma. Deus
cura o meu corpo para curar também a minha
alma. A nada serve a cura do corpo quando a
alma não é curada.
Para Deus a cosa mais importante é a alma. Por
isso, se Deus me cura fisicamente é para curar
também a minha alma. Se cura a minha alma é
para curar também o meu corpo. Se curar a minha alma e não o meu corpo é porque Ele tem o
plano de me associar ao mistério da Cruz e do
sofrimento redentor.
Um dia uma mãe pediu a Jesus a cura do seu
marido que estava doente. Jesus respondeu-lhe:
«Se curar o teu marido, ele voltará e ser violento para contigo e com isso perderá a sua alma.

Deixo-te escolher entre a cura física e a salvação eterna do teu marido». Aquela mãe respondeu: «Senhor deixa-lo assim pelo bem da sua
alma».
Desta forma devo acreditar que Deus tem um
plano de cura para a alma e para o corpo. O
Senhor me concederá sempre o que melhor para
mim.
ORAÇÃO PARA PEDIR A CURA
(Padre Emiliano Tardif)
Pai de bondade, Pai de amor, eu te bendigo, te
louvo e te dou graças porque, por amor, nos deste Jesus. Obrigado(a), Pai, porque, à luz do teu
Espírito, compreendemos que Ele é a Luz,a Verdade e o Bom Pastor, que veio para que tenhamos vida em abundância.
Hoje, Pai, quero te apresentar este filho(a),
…….. (diga o nome da pessoa). Tu o(a) conheces pelo seu nome. Eu o (a) apresento a Ti, Senhor, para que Tu coloques teus olhos de Pai

amoroso sobre sua vida. Tu conheces seu coração e também as feridas da sua história. Tu conheces tudo o que ele(a) quis fazer e não fez.
Conheces também o que ele(a) fez e o que lhe fizeram, ferindo-o(a). Tu conheces suas limitações, erros e pecados. Conheces os traumas e
complexos da sua vida.
Eu te peço, Pai, que,
pelo amor que tens ao Teu Filho Jesus Cristo,
derrames Teu Santo Espírito sobre …………,
para que o calor do Teu Amor, penetre no mais
íntimo do seu coração. Tu que curas os corações
destruídos, cura este irmão(a), Pai.
Entra nesse coração, Senhor Jesus, como entraste naquela casa onde estavam teus discípulos cheios de medo. Entra nesse coração e dálhe a Tua Paz, o Teu Amor. Passa pela sua vida
e cura seu coração.
Faz brotar, Senhor, no(a) ………, os frutos da
Tua presença. Dá-lhe o fruto do Teu Espírito,
que é o Amor, a Paz e a Alegria. Faz que venha

sobre ele(a) o Espírito das bem-aventuranças,
para que ele(a) possa saborear e buscar Teu
rosto cada dia, vivendo sem complexos nem
traumas junto ao seu cônjuge, sua família, seus
irmãos.
Eu Te agradeço, Pai, pelo que estás fazendo
hoje na vida de ……… . Agradeço-Te porque Tu
nos curas, porque Tu nos libertas, porque Tu
rompes as correntes e nos dás a liberdade.
Obrigado(a), Senhor, porque somos templos do
teu Espírito e esse templo não pode ser destruído, porque é a casa de Deus.
Eu te agradeço, Senhor, pela Fé. Obrigado(a)
também pelo Amor que colocaste em nossos corações.
Que grande és, Senhor!
Amém.

