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Capítulo I 
 

DUAS VISÕES COM UMA ÚNICA MISSÃO 

 

Por Charles e Frances 

 

Em junho de 1980, Deus nos deu uma visão do mundo inteiro  
desordenadamente enfaixado com ouro e prata. Estas ataduras estavam caindo sobre  
o mundo em forma de prata derretida, e como ribeiros de ouro que corriam dentro de 
todo tipo de lugares estranhos e insignificantes, bem como montanhas e vales.  
Aparentemente, os ribeiros de ouro e prata não seguiam nenhum plano definido. Eles  
iam de cá para lá, por todos os lugares; às vezes eram largos ou bem estreitos. Em  
alguns lugares, parecia que uma grande massa de ouro e prata derretida havia caído,  
mas não existia nem modelo nem forma! Então nós observamos que estudantes  
começaram a se levantar, a se porem em pé sobre estas ataduras de ouro e prata 
derretidos. Nós começamos a considerar isso. Porque no princípio não nos parecia  
nada, mas sim uma grande confusão. Então lentamente Deus começou a revelar-nos o 
que esta visão significava, e qual a sua relação com o nosso ministério.  
 

Quanto mais nós examinávamos esta visão, mais começamos a entender que 
Deus estava nos falando. Deveríamos pregar a mensagem total de salvação, a qual  
inclui cura para todo mundo, deixando que as multidões aprendam como trabalhar no 
sobrenatural de Deus, curando os enfermos.  
 

Nossos corações se regozijavam enquanto Deus continuava revelando-nos o  
que Ele queria que fizéssemos. Primeiro Ele nos dirigiu sobre o tema COMO CURAR  
OS ENFERMOS. Nós vimos estudantes da Escola de Ministério "Cidade de Luz"  
(Seminário Bíblico no Texas-nt), parados sobre as ataduras de ouro e prata, e por um  
momento pensamos que estavam indo a todas as partes do mundo, ensinando seus  
habitantes a como curar os enfermos. De alguma forma esta interpretação não nos 
deu segurança total do significado da visão, portanto continuamos pensando sobre 
ela.  
 

Então o quadro expandiu-se ainda mais. Vimos as Escolas de Vídeo (sistema  
de ensinamento que utiliza fitas e vídeos para cursos por extensão) indo a todo o  
mundo (até mesmo nos pequenos lugares, aonde os evangelistas nunca vão)  
ensinando todos os povos como por as mãos sobre os enfermos e curá-los. Os  
Estudantes que aprendiam destes vídeos, iriam então pregar, o evangelho ao pobre, 
sarar os quebrantados de coração, pregar libertação aos cativos, dar vista aos cegos 
e força aos abatidos.  
 

Pela primeira vez pudemos observar com segurança, estudantes de todas as 
partes em pé nas ataduras de ouro e prata! Inicialmente pensamos que eles viriam à  
nossa escola no Texas, porém logo compreendemos que eram aqueles que talvez  
nós nunca conheceríamos pessoalmente, mas que haviam recebido o ensino por  
extensão, e saíram fazendo a obra, estendendo suas mãos e curando os enfermos.  
 

Este é o tempo de Deus, para um grande movimento de seu Espírito.  
Multidões estão sendo treinadas para ir ministrar pessoa a pessoa. Colégios Bíblicos  
e Seminários têm surgido em muitas partes, enquanto um mundo faminto diz:  
Ensina-nos como funcionar no sobrenatural, da mesma maneira que os primeiros 
discípulos fizeram.  
 

Existe entre o povo de Deus, um grande desejo de aprender mais a respeito  
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das coisas do Senhor, de uma tal maneira que cremos que em poucos anos não  
haverá mais escolas para suprir essa necessidade. Cremos que o povo terá que ser  
colocado em uma lista de espera para entrar nas escolas que já estejam  
funcionando. Que pensamento emocionante, e que tempo emocionante para se  
viver!  
 

Nós tínhamos plena segurança que Deus havia aberto nossos espíritos para  
uma missão dinâmica e de grande alcance. A de mostrar às multidões como é  
simples ser um discípulo como os do livro de Atos, operando milagres em Nome do 
Senhor Jesus.  
 

Na segunda-feira, depois de termos ensinado na Escola de Ministério "Cidade  
de Luz", Deus enviou um missionário, o qual não sabia nada sobre nosso ministério 
de fitas de vídeo. Então lhe oferecemos quatorze horas de ensino sobre como curar 
os enfermos.  
 

Na terça-feira, Deus enviou outro missionário! Também lhe demos um jogo  
completo de fitas de vídeo com o ensino. Ele tinha um aparelho de vídeo-cassete na  
África, mas não possuía as fitas, e as necessitava desesperadamente. Depois de  
duas semanas, nos telefonou para dizer que acabara de alugar um edifício na  
Tanzânia (antiga Tanganika) onde cabiam mais ou menos trezentas pessoas; ele  
colocou um pequeno anúncio no jornal, que atraiu multidões para ouvir o  
ensinamento. Muitas pessoas foram curadas enquanto viam as fitas, e dezoito foram 
salvas e batizadas no domingo seguinte.  
 

Em apenas dois ou três meses, têm surgido muitas escolas utilizando as fitas  
de vídeo, em países como Peru, Bolívia, Filipinas e em outras partes da África. De  
muitas partes do mundo estão chegando pedidos, principalmente desta série de fitas  
de vídeo que contém aulas de "como" curar!  
 

Enquanto estávamos tendo um Seminário sobre Cura Divina na cidade de  
Kansas, o pastor Fred Kirkpatrick nos contou uma profecia acerca dos últimos  
tempos, a qual literalmente, fez explodir de júbilo a nossa fé. Era uma confirmação da  
importância desse ensino nos fins dos tempos, antes que Jesus venha para aqueles 
que O amam e obedecem.  
 

Nosso livro já estava em fase de impressão, quando entramos em contato com o 
editor do livro chamado Profecias Pertinentes I, por John M. e Dorotea M. Gardner,  
quem nos deu autorização para reproduzir a seguinte profecia, dada por Tommy 
Hicks, um notável evangelista no ano de 1961.  
 

VISÃO DO CORPO DE CRISTO E OS MINISTÉRIOS DO TEMPO FINAL  
 

Minha mensagem começa dia 25 de julho, cerca das 2.30 da madrugada em  
Winnipeg, Canadá. Eu acabara de dormir quando a visão e a revelação que Deus me  
deu, me foi apresentada. Naquela manhã de 25 de julho eu recebi a visão  
detalhadamente por três vezes, a qual me comoveu e me emocionou tanto, que 
mudou completamente minha perspectiva do Corpo de Cristo, e dos ministérios  
existentes no final dos tempos!  
 

Recebi uma carta a algumas semanas, de um dos nossos evangelistas  
nacionais na África, na cidade de Nairobi. Este irmão e sua esposa estavam indo  
para Tanzânia. Eles não sabiam ler ou escrever, e já por três anos nós os  
sustentávamos no ministério. Ao entrarem no território de Tanzânia, passaram por  
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uma pequena aldeia, e viram que as pessoas a abandonavam, porque uma praga a 
estava assolando.  
 

Encontraram uns nativos que choravam desesperadamente. O evangelista  
lhes perguntou o que estava sucedendo, e eles lhe contaram que seus pais haviam  
morrido fazia três dias, estavam temerosos de entrar na cabana onde estavam os  
mortos, e choravam, porque tinham que deixá-los. O irmão perguntou onde estavam, e 
então eles apontaram para a cabana. O evangelista pediu que entrassem com ele, 
mas eles recusaram, pois tinham medo de fazê-lo.  
 

O missionário e sua esposa, entraram na cabana onde estavam os mortos de  
três dias. O servo de Deus, simplesmente estendeu sua mão em Nome de Jesus 
Cristo, pronunciou o nome do homem e da mulher e disse: "Em nome do Senhor  
Jesus Cristo, ordeno que a vida regresse a seus corpos". Instantaneamente, essas  
pessoas que nunca tinham conhecido Jesus como Salvador Pessoal se sentaram, e 
começaram a Louvar a Deus. O Espírito de Deus veio sobre essas vidas.  
 

Quem sabe, isso nos pareça um fenômeno ou um estranho incidente, mas não  
o é. Este é o princípio dos ministérios para o final dos tempos. Deus vai tomar  
aqueles que são considerados inúteis, ignorados, desprezados, aos que não tem  
nada. Vai tomar cada homem e cada mulher, e lhes vai dar esse derramamento do 
Espírito Santo.  
 

No livro de Atos dos Apóstolos, lemos que "nos últimos dias" Deus disse, 
"derramarei do meu Espírito sobre toda a carne". Eu me pergunto: será que nós  
temos compreendido o real significado dessas palavras? É importante entender essa  
declaração na sua plenitude, pois logo lemos no livro de Joel 2.23 "Vós, pois, filhos de  
Sião, alegrai-vos e regozijai-vos em Jeová vosso Deus, porque vos tem dado a 
primeira chuva com justa medida, e fará descer sobre vós a chuva temporã e a  
serôdia como ao princípio". Não só será a primeira chuva, a têmpora e a serôdia,  
senão que nos últimos dias Deus dará a seu povo uma porção dobrada do seu Poder.  
 

Esta visão me veio enquanto eu dormia. Logo eu me encontrei em um lugar  
bastante elevado, onde, eu não sei. Eu olhava em direção à terra, e ela estava  
abaixo. Repentinamente toda a terra veio à minha vista. Cada nação, cada raça e  
cada língua estavam diante de mim, de Leste a Oeste e de Norte a Sul. Eu pude  
reconhecer cada cidade e país onde eu havia estado antes, e quase tremia de temor  
ao contemplar essa cena impressionante diante de mim. Nesse momento quando o 
mundo veio à minha vista, começaram a haver relâmpagos e trovões. Enquanto os  
relâmpagos iluminavam a face da terra, meus olhos se voltaram para baixo em 
direção ao Norte.  
 

Repentinamente contemplei o que parecia ser um gigante e, enquanto o  
observava, fiquei quase estarrecido com o que vi diante dos meus olhos. Ele era tão 
gigantesco, que seus pés pareciam chegar até o pólo norte e sua cabeça até o sul.  
Seus braços estavam estendidos de mar a mar. No começo não podia entender e  
diferenciar se era uma montanha ou um gigante, porém quanto mais observava,  
contemplei claramente a um gigante. Pude ver que sua cabeça estava lutando por 
sua vida. Queria viver, porém seu corpo estava coberto como que de despojos da 
cabeça aos pés. As vezes movia seu corpo como se quisesse levantar, e quando  
fazia este movimento, milhares de criaturas horríveis e pequenas pareciam fugir dele, 
e quando ele se acalmava, regressavam. Porém logo ele levantou uma mão ao céu, e 
em seguida a outra, e quando o fez, essas criaturas aos milhares, pareciam fugir dele 
e ir para as trevas e escuridão da noite.  
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Lentamente ele começou a se levantar, e ao fazê-lo, sua cabeça e suas mãos 
entraram nas nuvens. Quando se levantou totalmente, parece que se limpou de toda  
aquela sujeira e daqueles despojos que haviam sobre ele. Começou a levantar as  
suas mãos em direção aos céus como se estivesse adorando e louvando a Deus e, 
quando o fez, elas também se introduziram nas nuvens.  
 

Repentinamente cada nuvem se transformou em uma nuvem de prata, a prata  
mais maravilhosa que jamais conheci. Enquanto eu observava, esse fenômeno era  
tão maravilhoso e grande que eu não podia nem começar a entender o seu  
significado. Eu estava totalmente extasiado ao observar esse fenômeno. Gritei ao  
Senhor dizendo: Oh Senhor, qual é o significado de tudo isso? Nesse momento senti 
como se estivesse no espírito, e pude sentir a poderosa presença do Senhor. 
Subitamente começaram a cair das nuvens, grandes gotas de luz em líquido,  
chovendo sobre o grande gigante, e então lentamente, mui lentamente ele começou a  
se derreter, submergindo-se na terra; e enquanto se derretia sua forma começou a 
encher a face da terra, e uma forte chuva começou a cair.  
 

Gotas de luz começaram a inundar a terra, e enquanto eu observava esse  
gigante que parecia derreter-se, notei que repentinamente ele se converteu em  
milhões de pessoas sobre a face da terra. Ao contemplar essa cena diante de mim,  
pessoas começaram a se levantar por todo o mundo, levantavam suas mãos e 
louvavam a Deus.  
 

Nesse exato momento houve um forte trovão, que parecia dar o seu estrondo  
desde os céus. Levantei meus olhos aos céus e vi uma figura vestida de branco  
resplandecente. Era a coisa mais gloriosa que jamais vira em toda a minha vida. Não 
vi o seu rosto, porém estava seguro que era o Senhor Jesus Cristo. Ele estendeu sua 
mão, e quando o fez, a queria estender sobre um e sobre outro, e mais outro.  
Enquanto estendia sua mão sobre as nações, e enquanto apontava para os homens  
e mulheres, aquela luz líquida parecia fluir de suas mãos em direção a elas, e 
aquelas pessoas começaram a avançar em Nome do Senhor Jesus.  
 

Não sei por quanto tempo olhei isso, me pareceram dias e semanas e meses. 
Continuei contemplando a este Cristo enquanto Ele continuava a estender sua mão,  
porém vi algo trágico: haviam muitas pessoas que quando Ele estendia a sua mão em  
direção a elas, estas recusavam a unção e o chamamento de Deus. Vi homens e  
mulheres que conhecia, pessoas que eu sentia que receberiam o chamado de Deus,  
porém quando Ele estendia a sua mão em direção a elas, simplesmente inclinavam  
suas cabeças e se retiravam. Pareciam ir em direção às trevas, e a escuridão parecia 
absorvê-los por onde fossem.  
 

Eu estava muito impressionado enquanto observava isso. As pessoas a quem 
Ele estava ungindo, centenas de milhares, de muitas nações, como África, Inglaterra,  
Rússia e outras, avançavam em Nome do Senhor, e a unção de Deus estava sobre 
eles. Eram ricos e pobres, cavadores de poços, lavadeiras etc. Vi pessoas aleijadas  
com paralisia, outros com cegueira, surdez e outras enfermidades, e no momento que  
o Senhor estendia sua mão para dar-lhes essa unção, elas eram libertadas, eram 
curadas, e avançavam em nome do Senhor.  
 

E aqui está o grande milagre de tudo isso: aquelas pessoas estendiam suas  
mãos exatamente como o Senhor havia feito, e parecia como se ali estivesse o  
mesmo fogo líquido em suas mãos. Estendiam suas mãos e diziam: "De acordo com  
a minha palavra sejam curados."  



7 

 

 

Enquanto continuavam nesse poderoso ministério dos tempos finais, eu não  
compreendia ainda totalmente o que era aquilo, e então olhei para o Senhor e 
perguntei: Que significa tudo isso? Ele me respondeu: Isto é o que Eu farei nos 
últimos dias, restaurarei tudo o que destruiu a lagarta, o pulgão, o gafanhoto e a  
lagosta. Eu restaurarei tudo o que eles destruíram, meu povo no final dos tempos, 
avançará como um exército poderoso e cobrirá toda a face da terra.  
 

Como eu estava a grande altura, podia contemplar todo o mundo. Vi pessoas  
por toda a face da terra, indo e voltando. Uma que estava na África foi  
repentinamente transladada para a Rússia, ou China, ou América ou para qualquer 
outra parte, e vice-versa. Essas pessoas iam por todo o mundo avançando no meio  
do fogo, no meio da pestilência, e por qualquer lugar onde havia fome na terra. 
Porém nem o fogo nem a perseguição as podiam deter.  
 

Vieram contra elas tumultos, e pessoas cheias de ódio, com espadas e armas.  
Assim como Jesus havia feito, elas também passavam no meio das adversidades, e  
ninguém as podiam ferir. Continuavam avançando em nome do Senhor. Por onde  
passavam, estendiam suas mãos e os enfermos eram curados, os surdos ouviam, os  
olhos dos cegos eram abertos, e etc. Depois que repassei por muitas vezes essa  
visão em minha mente, me dei conta que não vi nenhuma igreja (edifício) e nem vi 
nem escutei de nenhuma denominação; porém essa gente estava avançando em  
Nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia!  
 

E ao ir avante em tudo o que faziam, assim como o ministério de Cristo no final  
dos tempos, ministravam às multidões sobre toda a face da terra. Dezenas de  
milhares, até milhões, pareciam vir ao Senhor Jesus Cristo enquanto recebiam a  
mensagem do Reino — do Reino vindouro nesta ÚLTIMA HORA. Havia porém  
alguém que parecia se rebelar, que se enchia de ódio, e tentava atacar àqueles que 
estavam entregando a mensagem.  
 

Deus vai dar ao mundo nesta hora final, uma demonstração de seu poder que o 
mundo jamais viu. Estes homens ou mulheres, são de todos os níveis sociais, pois 
títulos ou hierarquias não significam nada.  

 

Vi esses obreiros avançando por toda a face da terra. Quando um tropeçava e  
caía, vinha o outro e o levantava. Não havia aquilo de "eu sou grande e você é  
pequeno" senão que cada montanha havia baixado, e cada vale havia se erguido, e  
todos pareciam ter algo em comum. Havia um amor divino que fluía dessas pessoas,  
enquanto trabalhavam unidos e viviam juntos. Foi o espetáculo mais glorioso que 
jamais eu vi. Jesus Cristo era o tema de suas vidas. Eles continuavam fazendo a  
obra, e parece que os dias passavam, enquanto eu contemplava essa visão. Eu só 
podia chorar, e as vezes rir. Era maravilhoso ver as pessoas indo por toda a face da 
terra, avançando neste tempo do fim.  
 

Enquanto eu observava desde os céus, havia ocasiões quando dilúvios dessa  
luz líquida pareciam cair sobre grandes grupos de pessoas. Estas pessoas,então  
levantavam as suas mãos adorando a Deus e louvando-o por muitas horas e até dias,  
enquanto o Espírito de Deus vinha sobre elas. Deus disse: Derramarei do meu  
Espírito sobre toda a carne. Isto era exatamente o que estava acontecendo. Cada  
homem e cada mulher recebia o poder e a unção de Deus, e os milagres aconteciam, e 
isso não tinha fim.  
 

Temos falado de milagres, temos falado de sinais e maravilhas, porém eu não  
pude evitar o choro enquanto lia essa manhã, uma vez mais, a carta de nossos  
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obreiros da África. Eram as quatro da madrugada. Isto é somente o princípio, a  
evidência, de como um homem simples, um que muitas vezes é desprezado,  
desconhecido, que não tem nada, mas que estende sua mão e diz: Em nome do 
Senhor Jesus, ordeno que a vida flua em teu corpo. E imediatamente acontece a  
ressurreição. Caí de joelhos e comecei a chorar e orando disse ao Senhor: Querido 
Deus, sei que isto sucederá, e sei que será muito breve.  
 

A visão continuou, e uma vez mais, enquanto essa gente avançava pela face 
da terra, uma grande perseguição apareceu surgir de todos os lados.  

 

De repente houve um potente trovão, o qual ressoou por todo o mundo, e 
escutei uma vez mais a voz que dizia: "Este é o meu povo, esta é a minha noiva  
amada." Quando a voz falou, olhei sobre a face da terra, e pude contemplar os lagos 
e as montanhas. Os sepulcros foram abertos, e pessoas de todo o mundo, santos de  
todas as épocas, pareciam levantar-se. E quando se levantaram da tumba, vinham  
de todas as direções — do Sul, do Norte, do Leste e Oeste — e pareciam formar  
uma vez mais aquele corpo gigantesco. Os mortos em Cristo se levantavam 
primeiro. Foi algo maravilhoso, muito além do que podia sonhar ou imaginar.  
 

O corpo começou a tomar a forma daquele poderoso gigante, porém desta  
vez era diferente. Estava ataviado de um branco esplendoroso. Suas vestiduras  
eram "sem manchas nem rugas". Ao formar-se o corpo, as gentes de todas as  
épocas pareciam estarem reunidas neste corpo, o qual lentamente foi se formando,  
até alcançar o céu; e então veio o Senhor Jesus e se converteu na cabeça, e  
escutei outra vez a voz que dizia: "Esta é a minha noiva amada, pela qual tenho 
esperado. Avançará, e sairá ainda provada por fogo. Esta é, a que tenho amado  
desde o princípio dos tempos."  
 

Nesse instante, meus olhos se voltaram em direção ao Norte, e vi o que 
parecia ser destruição; homens e mulheres em angústia gritando, e edifícios se 
destruindo.  

 

Então escutei outra voz que disse: "Agora a minha ira é derramada sobre a  
face da terra ". Desde os confins do mundo, a ira de Deus era derramada, através de  
grandes vasos de ira, sobre toda a face da terra. Eu tremi e fui sacudido ao  
contemplar este espetáculo espantoso, vendo cidades e nações inteiras indo à 
destruição.  
 

Podia escutar choros e lamentos, podia escutar gente chorando. Choravam  
enquanto buscavam os sepulcros, porém estes se abriam nas montanhas. Saltavam 
nas águas, porém as águas não os afogavam, não havia nada que pudesse destruí- 
los; queriam tirar as vidas, mas não podiam, tudo era choro e sofrimento.  
 

Então outra vez voltei meus olhos àquela vista formosa, o corpo ataviado em  
um branco formoso, nas vestiduras resplandecentes. Lentamente começou a se 
levantar da terra, e quando o fez, eu despertei.  
 

Que gloriosa visão havia contemplado, havia visto os ministérios do final dos 
tempos, ministérios da última hora. Uma vez mais em 27 de Julho, recebi a mesma 
visão, a mesma revelação veio exatamente como fora antes.  

 

Minha vida tem sido mudada, por reconhecer que estamos nos tempos finais.  
Por todo o mundo Deus está ungindo homens e mulheres com este ministério. Não 
será doutrina, não será religiosidade. Tudo é por intermédio do Senhor Jesus. Eles  
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falarão a palavra do Senhor e dirão: "De acordo com a Palavra de Deus será feito".  
Povo de Deus, de acordo com a Palavra do Senhor poderemos dizer: "De acordo  
com a minha palavra será feito". Seremos revestidos do poder, da unção de Deus. 
Não teremos que pregar longos sermões, nem teremos que depender de nenhum  
homem, nem tampouco seremos um eco de qualquer denominação, senão que 
teremos o PODER DO DEUS VIVO E PODEROSO.  
 

Pode você ver, o que nós vimos nestas duas visões, recebidas em 1961 e  
1980, com quase vinte anos de diferença uma da outra?  
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Capítulo II 
 

O GRANDE DESCOBRIMENTO! 
 

Por Charles e Frances 
 

Nós fomos designados e comissionados a levar o evangelho por todo o  
mundo, e a única maneira para conseguir êxito nesta gloriosa tarefa, é com milagres, 
da mesma maneira que Jesus o fez.  
 

"Jesus pois operou em presença de seus discípulos, muitos outros sinais que  
não estão escritos neste livro. Estes porém foram escritos para que creiais que Jesus  
é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo, tenhais vida em seu nome" (Jo 
20.30,31).  
 

Estamos no final dos tempos, e há uma urgência de que o Corpo de Cristo  
prepare o mundo para o breve retorno de Jesus! Devemos alcançar cada raça, tribo, 
língua e nação com o Sobrenatural de Deus.  
 

Como isso pode ser realizado? Somente crendo, que O SOBRENATURAL DE  
DEUS PODE SER ENSINADO! Sentimos que multidões de pessoas comuns, em 
breve se levantarão por todo o mundo, em um movimento sobrenatural do Espírito 
Santo e sairão curando os enfermos, expulsando os demônios, e apresentando às 
massas, um Cristo vivo e poderoso.  
 

Isto não estará limitado aos ministros evangélicos ordenados, mas incluirá  
toda gente, e multidões. Deus nos têm ungido, e nos tem dirigido para que  
apresentemos as formas simples de curar os enfermos, que Ele nos tem ensinado  
através dos anos. Tem sido uma bênção e funcionado para nós, e milhares tem sido 
curados em todo o mundo. Temos ensinado muita gente, e mostrado como é simples  
curar enfermos e expulsar demônios de acordo com a Palavra de Deus, o que têm 
sido feito com sucesso, e isso também funcionará em sua vida.  
 

Deus nos tem falado, para compartilhar esse ensinamento por todo o mundo! 
Os olhos dos cegos serão abertos por meio deste livro (os olhos espirituais que têm  
sido nublados pelo tradicionalismo). As escamas irão cair ao receberem uma nova  
visão do poder de Deus. Deus nunca pensou em fazer complicada a cura divina; Ele  
a fez bastante simples, porém o homem é que tem dificultado as coisas. Jesus, o 
Grande Médico, nos deu esta ordem e autoridade para curar os enfermos, e disse 
que os que cressem, poriam suas mãos sobre estes e os curariam (Mc 16.18).  
 

Realmente é a vontade de Deus curar? Vejamos:  
 

"Quando desceu Jesus do monte, seguiu-o uma grande multidão, e eis que  
veio um leproso, que o adorou dizendo: "Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. 
E Jesus estendendo a mão tocou-o dizendo: QUERO, sê limpo. E no mesmo instante 
ficou purificado da lepra" (Mt 8.1-3).  
 

Sim, É A VONTADE DE DEUS QUE VOCÊ SEJA CURADO! Você não traz  
nenhuma glória para Deus, por andar doente dizendo: Eu estou vivendo enfermo para  
a Glória de Deus! A enfermidade não glorifica, ou traz nenhuma glória para Deus; a  
Cura e a Saúde sim. Quando o leproso pediu a Jesus que o curasse, ele falou:  



 

 

 

Senhor se QUISERES podes curar-me.  
 

O que Jesus lhe respondeu?  
 

Sim, QUERO. Sê curado.  
 

Jesus quer curar você? Veja o que Ele disse ao leproso: "QUERO!"  
 

Ele fala exatamente a mesma coisa para você agora. Na versão em Inglês do  
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rei Santiago (KJV) essa passagem diz: E veio um leproso e o adorou dizendo; Senhor  
se é da tua vontade podes limpar-me. E Jesus estendendo sua mão e tocando-o  
disse: "Sim eu o farei, sê limpo. E imediatamente ficou limpo da lepra."  
 

Em Hebreus 13.8 diz que "Jesus Cristo é o mesmo ontem, e hoje e  
eternamente". Será que é a vontade de Deus curar? Há uma versão que Jesus disse:  
"Sim Quero" e a outra: "Sim, eu o farei", nenhuma é negativa, ambas dizem SIM!  
 

Será que é realmente a vontade de Deus que nós curemos os enfermos?  
Vamos examinar isto, pois é algo de grande importância. Quase sempre, ofende as  
pessoas, quando dizemos; ELES curaram os enfermos. O primeiro pensamento,  
"muito religioso", que vem à mente, é que se eu digo que VOCÊ efetua a cura, isto 
não está glorificando a Deus nem a Jesus. Cristo na grande comissão, claramente  
nos diz que coloquemos as mãos sobre os enfermos, e então simplesmente declarou,  
que estes ficarão curados! A versão da Bíblia Viva diz: E quando puserem as mãos 
sobre os enfermos, estes ficarão curados.  
 

Jesus disse: "O que crê em mim, também fará as obras que eu faço e ainda as 
fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai" (Jo 14.12).  

 

Há muitas maneiras diferentes de curar os enfermos. Neste livro queremos  
mostrar-lhe algumas das surpresas que Deus nos tem ensinado durante anos, sobre  
como é fácil curá-los. A cura divina, é simplesmente estar de acordo com a Palavra de 
Deus, porém como dissemos, o homem a tem complicado.  
 

Este livro ensinará a VOCÊ como curar os enfermos no nome de Jesus, e dar à  
Deus toda a Glória! Além disso, você aprenderá que se um método não funciona em 
algum caso, você deve provar outro, porque se Deus quisesse que nós curássemos  
somente de uma forma, Ele nunca teria permitido que Jesus curasse de tantas 
maneiras e formas diferentes.  
 

Um pastor estava observando a um amigo nosso ministrar nos dons do Espírito 
Santo descritos no capítulo doze de I Coríntios, e disse: "Você poderia me dar alguma  
informação que me capacite no uso destes dons?"  
 

Nosso amigo lhe respondeu: "Charles e Frances me ensinaram".  
 

Surpreso ele perguntou; "Quer dizer que o sobrenatural pode ser ensinado?"  
 

CERTAMENTE QUE SIM!  
 

Aquele pastor então veio a um seminário de três dias, onde ensinamos como  
desenvolver os dons do Espírito Santo. Ele voltou para casa, e começou a ministrar e  
a operar nos nove dons do Espírito, e começou a ensinar aos demais ministros que 
trabalhavam com ele.  



 

 

 

Visitamos um oftalmologista, que acabava de instalar um sofisticado  
equipamento, com o qual um raio laser podia ser dirigido ao olho do paciente. Nos  
explicou que no caso de haver um pequeno orifício no olho, ele podia dirigir e  
focalizar esse raio laser no lugar exato, apertar um botão, e Záz! o orifício estava  
fechado. Não foi o oftalmologista quem fechou aquele orifício, não foi seu toque  
curador que realizou aquela cura. Foi o raio laser, que foi dirigido pela hábil mão do  
doutor. Foi uma energia, uma força que realizou a cura!  
 

Quando a mulher com o fluxo de sangue tocou na orla do vestido de Jesus e 
recebeu a cura, Jesus disse que havia sentido virtude curadoura e poder que tinha 
saído do Seu corpo (Veja Mc 5.30).  

12  

 

Jesus foi o grande médico, que aplicou o poder do Espírito para realizar aquela 
cura maravilhosa, assim como fez também, o médico oftalmologista.  

 

O Espírito Santo é um perfeito mestre, e nunca deixa de ensinar quem está  
disposto a aprender, e a aplicar o que aprende, para a Glória de Deus!  
 

Curar os enfermos é algo excitante! É o desejo de Jesus! É a vontade de Deus!  
E para o crente cheio do Espírito Santo, é algo Natural!  
 

Por que não existem muitos que curam os enfermos? "Meu povo foi destruído, 
porque lhe faltou conhecimento" (Os 6.4a).  

 

Esse livro lhe dará o conhecimento que você necessita, para curar aqueles que 
estão à sua volta, e para que você possa sair por todo o mundo curando os enfermos.  

 

Há uma passagem das escrituras que nós pensamos que todos devem ler,  
conhecer, compreender e colocá-la em prática. É encontrada em Êxodo 14.15: "Então 
o Senhor disse a Moisés: Porque clamas a mim? diga ao povo de Israel que marchem"  
(Parem de clamar e orar, e ponham-se em movimento! ADIANTE, MARCHEM!). Isto é 
exatamente o que Deus está dizendo a você: Já é o tempo, pare de clamar e só orar,  
coloque-se em movimento, ADIANTE! MARCHE!  
 

Avancemos neste grande Descobrimento, e aprendamos como funcionar e  
operar no sobrenatural!  
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Capítulo III 
 

IMPOSIÇÃO DE MÃOS 
 

Por Frances 
 

Provavelmente toda pessoa que atua no ministério de cura divina tem sua  
maneira própria de curar os enfermos. Charles gosta de uma maneira, eu de outra.  
Minha maneira favorita está descrita em Marcos 16.17,18 onde Jesus disse: "E estes  
sinais seguirão aos que crerem: Em meu nome expulsarão os demônios; falarão  
novas línguas; pegarão nas serpentes; e, se beberem alguma coisa mortífera, não 
lhes fará dano algum; e porão as mãos sobre os enfermos, e os curarão".  
 

Note que Jesus não disse: "Os que crerem, porão as mãos sobre os enfermos,  
orarão por meia hora, deixarão fluir suas emoções baterão os pés no chão, rolarão  
pelo piso, gritarão, tremerão incontrolavelmente, e ENTÃO os enfermos serão  
curados." NÃO! Ele disse simplesmente; "Todos os que crerem, porão as mãos sobre 
os enfermos,e estes serão curados".  
 

A Bíblia é bem clara, e não deixa dúvida. Não diz que ALGUNS de vocês, ou 
somente POUCOS que crêem; diz clara e simplesmente que TODOS os que crêem  
tem a capacidade de impor as mãos sobre os enfermos, e estes serão curados.  
 

De acordo com a palavra de Deus, os CRENTES são os que estão aptos e 
capacitados para curar os enfermos. Más, o que é exatamente ser um crente? Um  
crente é aquele que crê que Jesus é o divino filho de Deus e nosso redentor, um  
crente é também aquele que crê que pode expulsar os demônios, falar em línguas  
espirituais, e crê que pode colocar as mãos sobre os enfermos e curá-los. Temos que 
crer em TUDO isso, se queremos ver TODO esse texto da palavra de Deus operando.  
Se você quer que sinais, maravilhas e milagres confirmem a pregação da palavra de 
Deus, você tem que crer na cura divina.  
 

Você tem que crer que a cura divina é para HOJE, pois do contrário, os 
enfermos nunca serão curados quando você impor as mãos sobre eles.  

 

É necessário que você creia que foi comissionado pelo próprio Senhor Jesus 
Cristo para expulsar demônios, ou você nunca poderá fazê-lo.  

 

O maior ministério que Charles e eu temos, provavelmente é na área da cura  
divina. A razão disto, é porque nós nunca temos temido fazer aquilo que Deus nos 
chamou para fazer.  
 

Encontramos muitas maneiras de curar os enfermos na Bíblia, mas muitas  
vezes Deus nos leva por novos caminhos, onde Ele pode realizar um grande  
ministério. Porém alguém poderia dizer; "Mas isso não está escrito na Bíblia." João, o  
evangelista, disse: "Há, porém ainda muitas outras coisas que Jesus fez; e se cada 
uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os 
livros que se escrevessem" (Jo 21.25).  
 

Nós precisamos entender que, ainda que nunca devemos nos apartar dos  
PRINCÍPIOS da Bíblia Sagrada, nós podemos ver muitos tipos de milagres, os quais  
não estão especificamente descritos na Bíblia. Mas também são bíblicos, porque  
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estão sob autoridade das Escrituras, em textos como Marcos 11.23 ou Marcos 16.18.  
 

O método que Jesus mais usou para curar durante seu ministério terreno, foi 
tocando as pessoas, ou por "imposição de mãos". O "tocar" ainda opera e funciona 
nos dias de hoje.  

 

Um dos milagres mais distintos que eu me lembro no meu ministério, ocorreu  
uma vez quando eu descia as escadas de uma igreja. Deus me impulsionou a  
estender minha mão e tocar a cabeça de uma mulher. Ela tinha câncer na língua. 
Aquele pequeno toque, soltando e liberando o poder de Deus, ocasionou que ela 
fosse totalmente curada do câncer, e teve a sua língua restaurada.  
 

Qualquer crente cheio do Espírito Santo, quando coloca as mãos sobre  
alguém, o poder de Deus flui dele para a outra pessoa. É o mesmo poder que foi  
aplicado na ressurreição de Jesus Cristo; o poder do Espírito Santo. Você não tem  
que esperar sentir alguma emoção; se está cheio do Espírito Santo, esse mesmo  
poder vive constantemente no seu interior. Eu mesmo não senti nenhuma emoção,  
mas o Poder de Deus que reside em mim, estava em ação, operando, porque ele 
funciona TODO o tempo, quer o sinta, quer não.  
 

Outra ocasião, eu descia pelo corredor de uma igreja, e toquei um homem que  
sofria de diabete. Foi curado instantaneamente! Só após alguns anos, eu fiquei  
sabendo destas curas. Por isso me pergunto quantas pessoas já devem ter  
experimentado a cura divina desta maneira. Em nenhum dos dois casos, eu "orei 
torrencialmente"; eu nem sequer me emocionei. Foi um simples toque.  
 

O toque pessoal nos afeta em muitas áreas de nossa vida. Quando meu  
esposo Charles e eu estamos juntos, você nos verá tocando as mãos um ao outro.  
Podemos estar no culto mais glorioso do mundo, mas quando estendo minha mão e  
toco a dele, ou ele a minha, de alguma forma, esse pequeno toque diz: "Te amo," sem 
necessitar nenhuma palavra.  
 

Quando você era pequeno, e por acaso caiu, raspando o joelho, veio correndo  
e chorando para sua mãe ela provavelmente somente o abraçou com amor. Porém  
aquele TOQUE significava algo muito especial para você, não é verdade? Até mesmo  
quando uma pessoa não é salva, muito se consegue, se alguém a toca com amor 
humano.  
 

Alguma vez alguém o visitou num hospital, quando você se recuperava de uma 
operação, bateu em seus ombros, e lhe deu uma afetuosa saudação? Esse gesto não 
queria dizer "te odeio," não é verdade? Dizia: "tudo vai sair bem".  

 

Se por acaso você já sofreu alguma perda grande em sua vida, como  
significou bastante, quando alguém veio e o abraçou afetuosamente, ainda que não 
dissesse uma só palavra, mas expressava: "Compreendo atua dor, e estou contigo".  
 

No ministério de sanidade e cura divina, necessitamos compreender a  
importância de nossas mãos. Precisamos estar inteirados do valor e importância de 
um TOQUE.  
 

As estatísticas nos mostram que os bebês a quem lhes é dado muito pouco  
cuidado e atenção, estão propícios a serem mais irritadiços e coléricos e não tão 
saudáveis como os que recebem muito mais amor.  



 

 

 

Alguém poderia dizer: "Não é a vontade de Deus que sejamos curados." Mas 
quando alguém diz isto, é porque ignora as Escrituras. Um bom texto para mostrar-  
lhe é Atos 10.38 onde Pedro diz: "Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o  
Espírito Santo e com Poder, o qual andou fazendo o bem, e curando a todos os 
oprimidos do diabo, porque Deus era com Ele".  
 

SIM! É A VONTADE DE DEUS QUE TODOS OS SEUS FILHOS SEJAM  
CURADOS!  
 

Jesus foi ungido por Deus com que propósito? Para que tivesse poder para 
cumprir tudo o que Deus queria que fizesse. Quando Deus O ungiu, colocou sobre  
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Ele seu Selo de aprovação com o Espírito Santo e com poder, então: "Andou fazendo o 
bem, e curando a TODOS os oprimidos pelo diabo".  
 

As enfermidades se originam no diabo. Deus pode convertê-las num milagre, 
porém não é Ele quem as envia aos seus filhos que obedecem seus mandamentos 
(Dt 28).  

 

Pois tenho escutado algumas pessoas dizerem: "Deus me enviou esta  
enfermidade.para ensinar-me alguma lição". Encontro muita dificuldade para aceitar  
essa idéia. Porque acaso daria Deus algo tão horrível a seus filhos como uma  
enfermidade? Você daria isso a seus filhos? Pense quanto mais Deus, que nos ama  
mais do que nós a nossos filhos. A palavra do Senhor diz: "Pode uma mulher  
esquecer-se tanto de seu filho que não se compadeça do filho do seu ventre? mas 
ainda que essa se esquecesse, eu todavia, não me esquecerei de ti" (Is 49.15). Eu 
creio firmemente que toda enfermidade se origina do diabo, mas Deus pode operar 
um grande milagre em sua vida.  
 

Em meu caso isso foi exatamente o que aconteceu. Sofri um acidente  
automobilístico em 1964. Um jovem bateu atrás em meu carro, e do golpe tão forte 
que recebi, perdi a visão do meu olho esquerdo. Isso poderia ter sido uma horrível  
tragédia, porém em vez disso, Deus a converteu na coisa mais grandiosa que me tem  
sucedido. Como resultado disso, tive meu encontro pessoal com Jesus Cristo! Deus 
tomou o que o diabo havia feito, e transformou completamente a situação. Depois de  
fugir de Jesus por 49 anos, finalmente eu O aceitei!  
 

Deus não causou aquele acidente. Deus não foi o responsável pela perda da  
vista esquerda, Deus não teve nada a ver com isso. Porém Ele sim, tomou essa  
circunstancia, e a transformou em um milagre!  
 

Outra escritura belíssima é João 3.8: "Para isso se manifestou o Filho de  
Deus, para desfazer as obras do Diabo." Jesus não foi enviado para nos criar 
problemas, mas sim, para destruir as obras do diabo.  
 

Em Lucas 4.18 Jesus proclama: " O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que  
me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de  
coração, proclamar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os 
oprimidos". E assim como Jesus foi, nós também temos sido ungidos para anunciar e  
pregar o evangelho. Onde estivermos, quer tenhamos um ministério de cura divina  
ou não, sempre temos a unção para evangelizar. Ela é uma unção permanente. Você  
não precisa dizer: "Oh Senhor, unge-me outra vez!" Você já tem sido ungido e 
comissionado, e é por isso que pode avançar, sabendo que a unção de Deus  
repousa sobre você. Sabemos que fomos enviados a fazer as mesmas coisas que 
Jesus fez, quando esteve aqui na terra.  
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Há muitos exemplos no livro de Marcos, de como Jesus realizou muitas curas. 
Leia este e os outros evangelhos, procurando ver e responder uma só coisa: COMO  
JESUS CUROU OS ENFERMOS?  
 

Marcos 1.40,42 nos diz que Jesus simplesmente "tocou" ao leproso; impôs 
suas mãos sobre ele e este foi curado.  

 

Marcos 5.35-42 diz: "Estando Ele ainda falando chegaram alguns do principal  
da sinagoga, a quem disseram: A tua filha está morta, porque enfadas mais o  
Mestre? E Jesus tendo ouvido estas palavras disse ao principal da sinagoga: "Não  
temas, crê somente" ("Os crentes são muito importantes!"). E não permitiu que 
alguém o seguisse, a não ser Pedro, e Tiago, e João, irmão de Tiago. E, tendo  
chegado a casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço, e os que choravam muito e 
pranteavam. E entrando, disse-lhes: Porque vos alvoroçais e chorais? a menina não 
está morta, mas dorme. E riam-se dele".  
 

Você notará que logo em seguida, Jesus fez com que os incrédulos saíssem  
do quarto (a incredulidade pode impedir a cura), e Marcos segue dizendo:" Porém ele  
tendo os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele  
estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina disse:  
Talita cumi, que, traduzido, é: Menina a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se 
levantou e andava, pois já tinha doze anos, e assombraram-se com grande 
espanto".  
Jesus "TOCOU" a mão da menina. No mesmo instante que Ele TOCOU, a vida 
regressou àquele corpo.  
 

Neste milagre, Jesus pôs dois princípios de fé em ação: o toque e o comando.  
Ele tocou e ordenou. Quiçá se Jesus não tivesse dito nenhuma palavra, essa  
jovenzinha talvez nunca teria se levantado da cama. Pode ser que se a tocasse sem  
dizer palavra, não acontecesse nada. Porém Jesus deu uma ordem dizendo:  
"Levanta-te" e ela se levantou. Ela não ficou deitada e respondeu: "estou morta, não 
posso fazer isso". Não! Ela se levantou.  
 

Em Marcos 7.32-35 lemos quando Jesus curou a um surdo: "E trouxeram um 
surdo que falava dificilmente, e rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele, e tirando-  
os à parte de entre a multidão, meteu-lhe os dedos nos ouvidos, e cuspindo, tocou-lhe 
na língua. E levantando os olhos aos céus suspirou e disse: "Effata; isto é, Abre-te". E  
logo se abriram os seus ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava  
perfeitamente."  
 

Veja o que Jesus fez: Tirou o homem do meio da multidão, pôs os dedos nos 
ouvidos (O TOCOU!) e ordenou que os ouvidos fossem abertos.  

 

Curou esses ouvidos pelo toque, por meio do poder do Espírito Santo. Há  
muitas formas que os ouvidos podem ser curados pelos servos de Deus, mas uma  
das melhores que eu conheço, é esta; tocar os dedos nos ouvidos, e crer que o poder 
de Deus vai fluir por esses dedos.  
 

Certa noite em uma reunião em Colorado, Deus nos deu uma palavra de  
conhecimento, com relação a cura dos ouvidos ou surdez, e enquanto tocávamos os 
ouvidos, de cada 39 que tocávamos, 38 eram curados instantaneamente. HÁ PODER  
NO TOQUE DAS MÃOS!  
 

Em um culto na cidade de Ames, Iowa (USA) um bebê foi trazido com os  
pezinhos torcidos para dentro. Tão deformes seus pés estavam que acarretavam má  



 

 

 

formação em toda a criança. Segurei um pé em cada mão, e enquanto os segurava, 
eles se endireitaram completamente! Tive a maravilhosa e bendita oportunidade de  
ver um milagre em progresso. Não creio que disse nada. Só toquei o bebê, e 
comecei a sentir a estrutura de seus ossos mudando em minhas mãos.  
 

Isso não foi oração, não foi uma ordem. FOI UMA CURA, UM MILAGRE POR  
MEIO DA IMPOSIÇÃO DE MÃOS!  
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Estamos compartilhando esses exemplos com você, porque desejamos elevar 
sua fé, até o ponto onde você já possa pensar e dizer: ótimo, também posso fazê-lo!  

 

Geralmente Deus cura simultaneamente mais de uma pessoa que padece da  
mesma enfermidade em uma reunião, usando diferentes formas. Uma noite  
recebemos do Senhor uma palavra de conhecimento para orar por pessoas com os  
olhos vesgos, e três meninos vieram à frente. Um foi curado enquanto se  
aproximava, o segundo, uma menina, foi curada quando colocamos nossas mãos  
sobre seus olhos, pois ao tirá-las, seus olhos se endireitaram e se colocaram no  
lugar correto. À terceira menina, nós dissemos: "olhos, sejam curados em nome de  
Jesus!" Ela pois recebeu a cura por meio de uma ordem. A mesma enfermidade com 
três processos diferentes de cura.  
 

Algumas vezes há pessoas em nossas campanhas que dizem: "Charles e  
Frances eles sim, podem curar os enfermos; só colocam suas mãos sobre eles, e os  
milagres acontecem!"  
 

Charles e Frances Hunter NÃO TÊM MAIS PODER DO QUE O QUE VOCÊ  
TEM! porém, há algo que pode ser bastante diferente em nós, é que nós usamos este  
poder mais que muitos outros o fazem. Somos duas pessoas das mais persistentes  
no mundo, porque não desanimamos, como a maioria das pessoas o fazem. Antes de  
receber o Batismo com o Espírito Santo, colocávamos as mãos sobre talvez umas  
dez mil pessoas, e quem sabe DEZ quando muito, eram curadas. Éramos  
persistentes, ainda mesmo quando não reconhecíamos que necessitávamos do 
batismo com o Espírito Santo.  
 

Você precisa ser PERSISTENTE também! Se impõe as mãos sobre alguém e 
não acontece nada, TENTE COM O PRÓXIMO, ponha suas mãos sobre ele ou ela, e 
se ainda não acontece nada, não se renda; TENTE MAIS UMA VEZ! Algumas vezes  
Charles e eu, temos ministrado à mesma pessoa, até em cinco formas diferentes.  
Tentamos de várias maneiras; ordenando, impondo as mãos, expulsando demônios, e  
afinal a PERSISTÊNCIA tem sua recompensa. Vemos a dita pessoa totalmente 
curada pelo Poder de Deus.  
 

Que sucederia, se nós disséssemos na primeira vez: "Creio que esta não é a  
sua noite"? É provável que essa pessoa nunca seria curada. Porém fomos  
persistentes, e continuamos perseverando e explorando áreas que às vezes não 
estão descritas claramente na Bíblia.  
 

Isto é o que Deus quer que cada crente faça: avance na fé e comece a impor  
as mãos sobre os enfermos, e CRER que serão curados. Sabe você porque eu 
antecipo que os enfermos serão curados, quando vou impor minhas mãos sobre  
eles? Porque creio, sem dúvida alguma, que Jesus Cristo, vive sua vida em mim e por  
meio de mim. Se não o cresse, não haveria maneira de curá-los, quando lhes 
impusesse minhas mãos.  
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Através de todas as suas epístolas Paulo pregou: "Cristo EM VÓS, esperança  
da glória!" Paulo nunca descreveu Jesus como se estivesse fora do crente,  
infiltrando-se e dizendo: "Eu vou fazer que você ponha as mãos e cure os enfermos!"  
 

TÃO SOMENTE PORQUE A PALAVRA DE DEUS O DIZ, NÓS TEMOS QUE  
CRER QUE JESUS CRISTO ESTÁ VIVO EM, E ATRAVÉS DE NÓS!  
 

Para mim, a coisa mais excitante que eu posso ver, é saber que o corpo físico  
é o que foi dado a Frances Hunter, porém, a PESSOA QUE VIVE DENTRO, é  
JESUS CRISTO!  
 

Quando você compreender totalmente que Jesus vive EM você, isso  
transformará totalmente a sua vida. Então um dia, você concluirá que ao estender a  
sua mão, é a mão de Jesus Cristo que atua. Jesus disse: "O que crê em mim,  
também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou 
Para o Pai" (Jo 14.12). Assim que; Quem Jesus deixou aqui na terra para terminar 
sua obra? NÓS.  
 

Ele nos comissionou a impormos as mãos sobre os enfermos, usando de sua  
autoridade. Lembre-se, tudo é feito em Nome de Jesus. É no Nome de Jesus que 
todos os milagres acontecem e são realizados, porque JESUS VIVE EM, E POR 
MEIO DE NÓS.  
 

Esta realidade não nos torna divinos, mas nos faz saber QUEM nós somos  
em Cristo. Quando o diabo lhe perguntar: "Quem você pensa que é?" você deve ser  
capaz de responder: "Eu sou um filho de Deus, Tenho a justiça de Deus em mim;  
Jesus vive em meu coração, e EU SEI quem sou, não sou um Zé-Ninguém. Sou 
alguém em quem mora Jesus". Cada crente nascido de novo, cheio do Espírito  
Santo, tem uma importância tremenda, porque Jesus vive DENTRO DE CADA UM!  
 

Agora lhe peço que faça uma coisa...você a fará? Estenda suas mãos à sua  
frente e diga: "Estas são as mãos de Jesus. Portanto, há poder para curar, em 
minhas mãos". Assentado erga seus pés do solo e diga: "Estes são os pés de  
Jesus. O poder de Deus flui por todo o meu corpo, não está limitado as minhas  
mãos somente; está em meus pés, meus joelhos, está em minha cabeça, está em  
todo o meu ser!"  
 

Muitas vezes por causa do número de pessoas, Charles e eu não temos a  
oportunidade de orar por elas individualmente na reunião, por isso dizemos: "Cada  
pessoa imponha suas mãos sobre si mesma!"  
 

EM SUAS PRÓPRIAS MÃOS HÁ PODER PARA CURAR A SI MESMO! Por  
exemplo: há quatro anos atrás, quando estávamos em Melbourne, Austrália; fizemos  
isso, quando dissemos à audiência: "Ponham suas mãos na parte enferma de seus 
corpos.e Deus vai curar a todos". Naquela noite, Deus havia derramado sobre nós o 
dom de fé, e depois de quatro anos, quando regressamos a Melbourne, o irmão que  
organizou aquelas reunião nos contou que cada pessoa foi curada, ao colocarem, 
elas mesmas suas mãos sobre seus corpos. Nunca subestime o poder do Espírito  
Santo que flui através de suas próprias mãos!  
 

Em uma reunião recente, eu havia estado impondo as mãos sobre pessoas  
com dor de cabeça ou enxaqueca. Então disse a uma mulher: "Somente ponha suas  
mãos sobre você dizendo: fora em Nome de Jesus!"  
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Todas as vezes que você disser SAIA EM NOME DE JESUS, diga-o com 
autoridade, não "entre dentes", duvidando. Deixe que o diabo saiba que sua fé é  
ativa! Essa mulher ordenou com autoridade: Saia em nome de Jesus" e ao tocar sua 
fronte, caiu de costas, sob o poder de.Deus.  
 

Ela falou com tanta autoridade e fé, que ela mesma caiu, sob o poder de Deus, e 
vocês nunca escutaram uma audiência rir tanto como nessa ocasião. Ao se levantar 
disse: "Minha dor de cabeça desapareceu antes de tocar no solo".  

 

ISSO É PODER REAL! É crer que há poder em suas mãos. Agora, Avance! e  
faça o mesmo!  
 

Por Charles  
 

Alguma vez você tem ligado ou desligado um interruptor elétrico? Se já o fez,  
está suficientemente treinado para curar um enfermo. Em algum lugar, não muito  
longe de onde você está, há um gerador, uma Central Elétrica, que produz  
eletricidade. Essa eletricidade, esse poder é trazido à sua casa, por meio de um fio, 
até chegar aos aparelhos elétricos.  
 

A energia que flui desde a Central, faz com que o filamento desse foco elétrico 
produza luz, e então dizemos que a luz está acesa.  

 

Entre a central elétrica e essa luz, há um interruptor de corrente, o qual é  
desenhado para "interromper" o fluir dessa energia (o poder que provém da central) e  
evitar que chegue à luz. Quando se coloca o interruptor em "aceso" as duas pontas do 
fio se conectam e a energia flui. Porém se o interruptor é colocado em "apagado"  
o fio se separa, e a energia não pode continuar, porque há espaço entre a central 
elétrica e a luz.  
 

Igualmente o Espírito Santo "em você" é o gerador, ou a Central elétrica - a 
fonte de Poder. Suas mãos, leitor, são o interruptor que acende e apaga o fluir da 
corrente até à pessoa enferma.  

 

A decisão de apagar ou acender o interruptor, é sua Também é inteiramente 
sua a decisão de participar na cura divina. Se você impor as mãos sobre o enfermo,  
o Poder de Deus efetuará a cura, assim como a corrente elétrica "acenderá" a luz. Se  
deseja que um quarto escuro seja iluminado, você pode ligar a luz. Se não deseja, o 
quarto permanecerá escuro. Se há uma oportunidade para curar, você tem que fazer 
a mesma decisão. Pode impor as mãos e curar, ou deixar que a pessoa permaneça  
enferma!  
 

Se todavia você ainda não tem recebido esse gerador divino, receba-o agora  
mesmo! Peça á Jesus Cristo que batize com o Espírito Santo, levante suas mãos  
para Deus, e comece a adorá-lo e amá-lo, porém faça isso no idioma Celestial, não  
em sua língua materna. Comece a emitir sons de adoração e amor a Deus, para que o 
Espírito Santo possa transformá-los na língua estranha, que torna qualquer pessoa  
comum, em alguém extraordinário!  
 

Deixe que seu espírito alcance as alturas, enquanto você fala em línguas com 
Deus pela primeira vez (I Co 14.12).  

 

Seja um "interruptor" de corrente, assegurando-se que está sempre ligado,  
conectado em Jesus. Permita que esta seja uma parte de seu modo de viver, ao ser a  
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luz do mundo, Jesus disse:" Vós sois a luz do mundo" (Mt 5.14).  
 

Impondo as mãos sobre os enfermos e curando-os, foi uma das maneiras que 
Jesus utilizou para ser a Luz do mundo. Ele deixou essa tarefa de iluminar o caminho  
aos perdidos para nós, e nos deu com ela, a sua virtude de curar. Esse poder  
dinâmico que está em nós, para que possamos desenvolver com eficiência sua obra, 
enquanto estamos aqui na terra.  
 

Repito que não há nenhum poder na carne de nossa mãos, mas quando o 
Espírito Santo flui através delas, o poder de Cristo é presente.  

 

Nossos corpos físicos são feitos de pó e barro. Coloca um pedaço de barro  
sobre outro, não produzirá como resultado nenhuma cura. O que fazemos com  
nossas mãos, quem sabe é um reflexo de nosso amor e compaixão. Como seres  
humanos não podemos curar os enfermos com nossos próprios poderes - só o poder 
de Deus o faz! Porém nossos corpos têm a capacidade para auto-cura, ou seja, têm as 
suas defesas próprias. Deus nos criou saudáveis, e pôs os elementos físicos que nos 
manterão com saúde, se os conservarmos de acordo com as leis de Deus.  
 

Estávamos no Oeste de Texas ministrando, quando uma menina de treze 
anos veio até mim, necessitando cura. Fazia um ano que tinha caído na escola e 
como conseqüência tinha uma protuberância muito grande que não desapareceu 
durante todo o ano. Ainda lhe doía, e sua mãe estava muito preocupada.  

 

(Eu Muitas vezes gosto de orar com os olhos abertos por alguém, para não  
perder os excitantes milagres que acontecem. Jesus "olhou" para cima quando 
realizou o tremendo milagre da multiplicação dos pães e peixes).  
 

Eu tinha meus olhos fixos nessa massa de carne disforme, e somente toquei  
ligeiramente com a ponta do meu dedo indicador e disse: "No nome de Jesus!" No  
mesmo instante aquela bola de carne desapareceu! Estava ali há poucos instantes,  
mas agora já não existia mais!  
 

Quando você pedir ao Senhor que lhe perdoe os seus pecados, Ele o fará  
num instante, se você foi sincero com ele. Antes do perdão, seus pecados estavam  
ali, porém quando que você sinceramente o faz, já não estão mais ali. O mesmo  
aconteceu com aquela bola de carne. Glória ao Senhor!  
 

"Os discípulos de Jesus, o viram realizar muitos milagres além dos que  
estão relatados neste livro. Estes porém tenho narrado, PARA QUE CREIAIS QUE  
JESUS É O MESSIAS, O FILHO DE DEUS, E PARA QUE CRENDO NELE, 
OBTENHÁM VIDA" (Jo 20.30,31 Bíblia Viva).  
 

Uma noite, uma mulher com mais ou menos 50 anos veio até mim, porque 
estava enferma de seu nariz. O nariz havia quebrado quando ela tinha uns quatro  
anos de idade, e agora estava muito torcido, formando um ângulo. Suavemente  
deslizei meu dedo sobre seu nariz, e diante dos meus olhos se endireitou  
instantaneamente. Meses depois estávamos desfrutando de uma gostosa comida  
mexicana com um grupo de pessoas, e eu estava contando essa história. Para  
mostrar-lhes o que tinha feito, passei meu dedo sobre o nariz de uma mulher que  
estava sentada junto a mim. Sua mãe estava do outro lado da mesa e lhe disse: 
"olha teu nariz! Já não está mais anormal".  
 

A fé pode vir simplesmente por narrar um milagre. Ao colocar um dedo sobre  
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uma necessidade, Deus realizou mais um milagre no século vinte. Glória ao seu  
majestoso nome!  
 

Você notou que a Bíblia não diz: "Porão as mãos sobre as cabeças dos  
enfermos e os curarão?" Observe algumas curas que temos relatado, e notará que as  
mãos foram colocadas as vezes num ouvido, num nariz, nos pés, nas mãos, nos  
olhos. Como é o poder de Deus que opera o milagre curando os enfermos, 
coloquemos nossas mãos o mais perto possível do local da enfermidade.  
 

Muitas vezes o poder de Deus se manifesta tão fortemente, que se tocamos 
em um pé a pessoa cai prostrada, pelo poder do Senhor.  

 

Outra sugestão, é que você deve permanecer o mais perto possível da pessoa  
a qual você está ministrando a cura divina. Isso porque atualmente, o poder flui de 
todas as partes de nosso espírito, por todas as partes de nosso corpo, atingindo a  
pessoa que está perto de nós. Creio que muitos são curados na multidão, porque a fé 
dos crentes, faz com que o poder do Espírito Santo, seja como um campo de força, o 
qual inunda aos que nos rodeiam.  
 

Eu tomo tão seriamente qualquer desejo de Jesus, como o faço com os demais 
mandamentos de Deus. Pai.  

 

Também eu creio firmemente que devemos impor nossas mãos sobre os  
enfermos e curá-los. Essa foi uma das formas que Jesus utilizou, enquanto cumpria 
seu ministério terreno, para persuadir a humanidade para que cressem nele, como o  
Messias, o Enviado de Deus, o Salvador. Os discípulos aplicaram essa mesma lei,  
com o mesmo poder que Jesus usou, e nós não somos diferentes deles. De fato nem o 
somos de Jesus, quando ele se fez homem por um pouco de tempo aqui na terra, 
limitando sua divindade.  
 

Que privilégio tremendo! Que responsabilidade tão grande!  
 

Que encargo tão precioso nossos Senhor Jesus tem colocado em nossas  
mãos.  
 

Que maravilhosas grande comissão nos tem dado - a de ser verdadeiramente 
Seu corpo operando aqui na terra, para fazer sua boa vontade. Jesus não só morreu  
para salvar o pecador, senão que também para curar os enfermos, e libertar os 
cativos e oprimidos do diabo.  
 

Fazer a vontade de Jesus é tão fácil. Simplesmente ponha suas mãos sobre os  
enfermos, creia que este poder dinâmico do Espírito Santo fluirá Em e Através de 
você, para quem está necessitando desse toque.  
 

Se fossemos transladados aos dias quando Jesus caminhou por essa terra, e  
tivéssemos o privilégio de estar com ele, o que nós faríamos se ele nos dissesse: "vai, 
e apanha um peixe, e pegues a moeda que esta em sua boca, e pague os impostos"? 
Eu creio que teríamos corrido mais rápido do que Pedro para obedecê-lo.  
 

O próprio Jesus estabeleceu esta forma dinâmica de curar os enfermos, e a  
pôs em prática. Ele quer que nós a saiamos fazendo, para ajudar a humanidade  
sofredora a crer nele. Jesus disse:" ...porão as mãos sobre os enfermos e os curarão"  
(Mc 16.16). A outra versão diz: "...e quando puserem as mãos sobre os enfermos,  
estes ficarão curados". Isso foi dito diretamente por Jesus, e é uma parte da grande  
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comissão.  
 

ESTAS DEZ PALAVRAS FORAM AS ÚLTIMAS PALAVRAS QUE ESTÁO 
REGISTRADAS, QUE JESUS FALOU ENQUANTO ESTEVE AQUI NA TERRA.  

 

Existe alguma diferença em obedecê-lo agora e naquela época? Jesus  
simplesmente disse: "Charles, vá e ponha as mãos sobre os enfermos, que serão  
curados assim como eu o fiz. Frances, vá e ponha tuas mãos sobre os enfermos, e Eu 
os curarei por meio de ti também".  
 

E Ele lhe tem dito a mesma coisa também. Deve haver suficiente fé em cada um 
de nós para obedecê-lo.  

 

A palavra de Deus nos diz que, como Cristãos, somos o Corpo de Cristo. Assim  
que, se ele operou estando em seu corpo há quase dois mil anos, porque nós  
tentaríamos fazê-lo de outra forma hoje em dia?  
 

É maravilhoso saber que Jesus vive Em e Através de nós. É maravilhoso saber  
que o mesmo poder do Espírito Santo sempre está a disposição em nós para operar  
milagres!  
 

SE VOCÊ AINDA NÁO TEM EXPERIMENTADO A EMOÇÃO DE VER DEUS 
CURANDO POR MEIO DE SUAS MÃOS, PORQUE NÃO EXPERIMENTA AGORA?  
COMECE AGORA MESMO!  
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Capítulo IV 

 
IMPOSIÇÃO DE MÃOS e ainda MAIS! 

 
Por Frances 

 

Algumas vezes usamos mais de um método para curar o enfermo. Algumas  
vezes impomos as mãos de acordo com Mc 16.18 e Mc 11.23: "dizendo" ou  
ordenando que algo seja feito. Isso deve ser acompanhado de fé em ação, o dom de 
fé e estar sob a direção do Espírito Santo. Você descobrirá que muitas vezes em uma  
cura, há muitos métodos que se podem utilizar. Assim, não se detenha, se um dos 
métodos empregados por você venha a falhar.  
 

Nos livro de Marcos, JESUS disse: "E estes sinais seguirão aos que crerem;  
Em meu nome...porão as mãos sobre os enfermos e os curarão" (Mc 16.17,18).  
 

Jesus Cristo não nos deu nenhuma outra opção nessa promessa. Não nos  
indica que exista uma probabilidade ou possibilidade da pessoa ser ou não curada. 
Ele disse: E OS CURARÃO, assim que quando nós colocamos nossas mãos sobre 
você, esperamos que seja curado. Cremos que Jesus disse, e suas condições são  
simplesmente: "os que crerem!"  
 

Você ainda pode até impor as mãos sobre você mesmo, se está doente. Se o  
diabo me quer dar uma dor de cabeça, e se não tem alguém por perto que ore por 
mim, sabe o que eu faço? Eu ponho as mãos sobre eu mesma. A Bíblia não limita  
esta ação dizendo: "os que crerem porão as mãos sobre os enfermos, mas não sobre  
eles mesmos!"  
 

Simplesmente diz que os que crerem imporão as mãos sobre os enfermos e os  
curarão. Assim que com autoridade auto-imponho minhas mãos, e digo: "Dor de  
cabeça, fora em Nome de Jesus!"  
 

Muitos cristãos permitem que o diabo lhes roube a sua cura por meio da  
dúvida e da incredulidade; portanto jamais permita que a dúvida se infiltre. Quando o  
diabo o escuta ordenando a enfermidade que se vá, ele imediatamente entra em  
ação, porque ele conhece a passagem das escrituras de Mc 11. 23 tão bem como  
você a conhece. Ele sabe que você terá o que disse, se tão somente não duvidar em 
seu coração.  
 

Você sabe que tipo de personalidade o diabo tem? Jesus disse: Vós tendes  
por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai, ele tem sido homicida 
desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele; quando  
ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, e pai da mentira (Jo 
8.44). A natureza do diabo é mentir ao ser humano, e tratar de destruí-lo.  
Principalmente se você tem uma enfermidade "fatal", o que o diabo vai fazer, é lançar 
dúvida e incredulidade depois que você orou pela cura, porque ele tem sido homicida 
desde o princípio.  
 

Como ele faz? ele lhe diz: "tua oração não serviu para nada, você não esta 
melhor que antes, mas sim tem piorado".  

 

Desejo dar-lhe um exemplo maravilhoso, para mostrar-lhe como trabalha a fé.  
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Porque creio que se pudermos entender que a Palavra de Deus é realmente  
verdadeira, se colocamos nossa dependência nela como a Resposta, e não olhamos 
as circunstâncias, o problema, então estaremos marchando na direção correta. Não 
faz muitos anos, um homem chamado Gene Lilly estava escrevendo um livro sobre 
como morrer com "graça". Este homem esteve paralisado por dezessete anos, e eu 
médico havia lhe dito que ia morrer.  
 

Tinha Esclerose múltipla.  
 

Tinha Diabete.  
 

Tinha o Colesterol muito elevado.  
 

Tinha triglicerídeos elevados.  
 

Tinha uma ferida no cérebro.  
 

Seu corpo estava totalmente desfeito.  
 

Havia escutado um pastor pela televisão, e esse pastor apontava em direção à  
audiência, o que parecia ser em sua direção, dizendo: "Estou certo que você não vai 
a igreja, porque ali há pessoas hipócritas".  
 

Gene Lilly disse: "exatamente, eu não tolero os hipócritas".  
 

Gene disse que o pastor continuou: "permita-me dizer-lhe algo sobre os  
hipócritas. Eles pelo menos tratam de fazer alguma coisa, porém você não faz nada!"  
 

Como resultado deste programa Gene Lilly foi salvo. Então pensou: "Glória a  
Deus, irei ao céu quando morrer! Ainda que estou com toda essa enfermidade e toda  
essa dor, vou sofrê-la para a glória de Deus, e logo irei para o céu para estar com  
Jesus". Então ele começou a escrever o livro, quando Deus lhe disse que se 
mudasse para a cidade de Orlando, na Flórida.  
 

Gene e sua esposa viviam em Phoenix, no Arizona. Não sabiam porque Deus 
os mandaram para Orlando. Eles estavam tão pobres, que tiveram que vender tudo o 
que tinham, para conseguir chegar até a cidade de Orlando.  

 

No primeiro culto que assistiram lá, o pastor pregou uma mensagem sobre o 
tema: "A cura divina é para você".  

 

Depois de escutar aquela mensagem, Gene começou a estudar as escrituras,  
e a anotar todos os versículos que falam de cura divina na Bíblia Sagrada.  
 

Um dos que mais o impressionou foi o de Salmos 107. Enviou a sua palavra e 
os sarou, e os livrou da sua destruição. Outro foi Salmo 118.17 : "Não morrerei, mas  
viverei e contarei as obras do Senhor". Teve que examinar detalhadamente, para  
assegurar-se que este versículo estava ali, porque quando estava escrevendo o livro, 
alguém lhe havia citado esta passagem.  
 

Gene leu, e releu esta passagem, e então sua fé começou a crescer, crescer,  
até que finalmente começou a pensar: "Que bom, eu posso ser curado, eu posso  
realmente ser curado! De acordo com a Palavra de Deus, EU POSSO SER  
CURADO"! Ele alcançou um ponto tal, onde realmente creu que a palavra de Deus é 
para hoje.  
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Desafortunadamente, muitos têm aprendido que a cura divina não é para hoje. 
De acordo com alguns, a cura foi possível somente no tempo dos apóstolos. Você já 
encontrou alguém assim? ISSO É UMA MENTIRA DO DIABO! Se Jesus Cristo curou  
ontem, ele o fará hoje; se ele o faz hoje, o fará amanhã, porque Ele nunca mudou e 
jamais mudará.  
 

O diabo quer que você creia na enfermidade. Deus ao contrário, deseja que  
você creia na cura e na sanidade!  
 

Gene Lilly seguiu lendo a Bíblia, e quanto mais lia, mais ia crendo que a cura é  
para hoje. Se encheu de fé, e então exclamou: "Eu creio que a cura não só é para  
hoje, senão que é para MIM"!  
 

Essa é realmente uma tremenda ação para um homem como ele.  
 

Gene pensou então: "Se eu encontrasse alguém que já tenha colocado as  
mãos sobre algum enfermo, e ele ficou curado, esta pessoa certamente saberia como 
orar por mim".  
 

Alguém deu a Gene uma cópia do nosso outro livro "Desde que Jesus passou  
por aqui", o qual conta como Deus nos introduziu no ministério de milagres em uma 
igreja batista do sul dos Estados Unidos, na cidade de EI Paso, Texas. Gene então  
disse: "Oh Deus meu, se tão somente o irmão Charles e a irmã Frances Hunter, 
viessem aqui a Orlando e impusessem as mãos sobre mim CREIO que eu seria 
curado".  
 

Está claro que Gene Lilly não necessitava de Charles e Frances Hunter, mas 
sim necessitava de um ponto de contato. Necessitava algo que pudesse liberar sua fé. 
Ele havia dito a Deus: "Oh Deus, se eu pudesse encontrar alguém que já tenha  
colocado as mãos sobre os enfermos e estes foram curados; eu sei que se esta  
pessoa colocar as mãos sobre mim, eu também o serei". E continuou lendo sobre  
várias pessoas, os quais ministravam cura divina nos seus ministérios, e sua fé 
crescia mais e mais.  
 

Deus é realmente bom pois um dia Gene comprou um jornal, e ali estava um  
anúncio que dizia: Charles e Frances Hunter, terão um culto de milagres no Hilton  
Hotel de Orlando, Flórida, perto da Disneylândia. A fé de Gene cresceu, e subiu como 
um foguete espacial, literalmente explodiu, pois ali estava sua oportunidade.  
 

Na noite do culto a fé de Gene estava tão forte, que ele disse à sua esposa: 
"Pode deixar as muletas, e o andador (com o que se apoiava para andar) em casa,  
deixe as muletas e tudo em casa, porque eu vou ser CURADO, e assim não  
precisamos levar nada disso!"  
 

Nesta noite a família de Gene Lilly o carregou até a reunião. Nós estávamos  
ministrando e orando, pelo dom da palavra de conhecimento (I Co 12. 8) e chamamos  
à frente, um homem que estava sentado bem perto dele, a uns quatro assentos. O  
homem veio e foi curado de surdez. O irmão Gene estava realmente maravilhado, e  
seguiu pensando: "Eu sou o próximo, eu sou o próximo"!  
 

Alguém na fila de Gene foi curado, e logo outro, mais outro, enquanto sua  
expectativa aumentava, até que notou que nós ainda não tínhamos colocado as mãos 
sobre ele, e o culto já estava terminando.  
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Gene estava tão enfermo como sempre esteve.  
 

Ele estava tão paralítico, como quando veio à reunião.  
 

Era o mesmo diabético que havia vindo à reunião.  
 

A esclerose múltipla atacava tanto, da mesma maneira que quando havia  
chegado!  
 

Então eu disse: "Agora, se há mais alguma pessoa enferma, cuja enfermidade  
nós não temos mencionado, quero que venhas a frente, e tu serás curado!"  
 

Gene pensou: "Aí está, aí está, é a minha oportunidade! " Com uma  
determinação incrível veio para a frente, praticamente arrastando-se, fila por fila,  
cadeira por cadeira, até que finalmente chegou a frente. Dois diáconos o ajudaram a 
se colocar de pé, e o sustentaram.  
 

Então irmão Gene me disse: "Eu tenho diabete, tenho esclerose múltipla,  
tenho estado paralítico por dezessete anos, tenho o colesterol muito alto, tenho uma  
anormalidade no cérebro, e estou morrendo!"  
 

Então sua fé quase foi desestimulada, quando eu disse: "Louvado seja o  
Senhor Jesus!" Depois que passou Gene me disse: "Naquele momento, pensei que  
você era a mulher mais dura de coração que já encontrara em toda a minha vida, pois  
eu estava dizendo que estava morrendo, e você estava dizendo: "Louvado Seja o  
Senhor"! "Porém", disse ele, "quando olhei para você, eu pude ver que a irmã 
realmente CREU que quando impusesse as mãos sobre mim, Jesus ia me 
curar".  
 

Gene tinha razão. Ele disse que os demais somente tinham orado, para que  
Deus lhe desse graça para suportar os sofrimentos nesta vida, até o dia glorioso,  
quando fosse estar com o Senhor. Porém agora, olhava para uma mulher que não 
limitava o poder de Deus em absolutamente nada. Ele disse: "Eu não podia crer e 
entender o que ouvia, quando a irmã fez aquela oração tão estranha por mim".  
 

Porque eu não disse: "Agora Deus", e fui mencionando a lista longa de  
enfermidades que ele tinha, tais como diabete, paralisia, etc. Eu simplesmente lhe  
disse: "o que tu estás necessitando, é que Jesus te faça uma reparação geral", então  
orei: "Jesus repara-o por completo!" e ao dizer isto, pus minhas mãos sobre sua  
cabeça e mesmo ele sendo sustentado por dois diáconos, o Poder de Deus foi tão 
forte, que ele caiu de costas.  
 

Como havia estado paralítico, por dezessete anos, ele não sentia seus sapatos 
nos pés. Logo seus pés começaram a doer. Seus sapatos estavam pequenos, porém  
ele não havia sentido antes, porque estivera paralisado e seus pés estavam  
insensíveis. Porém agora, um Gene Lilly entusiasta e feliz, sabia que Deus havia 
começado uma obra especial em seu corpo.  
 

Depois que eu orei, ele procurou ficar de pé. Os diáconos o ajudaram, e se 
Deus não tivesse falado comigo jamais eu teria dito o que disse naquele momento,  
porque ele voltaria para o seu lugar "engatinhando" na mesma forma que havia vindo.  
Eu disse: "Ele pode parecer que não está curado, mas sim ele está!" Realmente não  
parecia estar curado, fisicamente. Estava tão paralítico, tão invalido, e não parecia ter  
melhorado nada desde que tinha chegado, porém Deus havia dado testemunho a  
meu espírito. Não permiti, que o diabo colocasse dúvida ou incredulidade com  
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mentiras, se eu dissesse: "Bem, não parece que ele está curado, desculpem por isso 
pessoal talvez possa vir em outra ocasião, e é possível que então sim, seja curado."  
Não, eu simplesmente disse: "É possível que não pareça que está curado, porém  
Sim, está."  
 

Deus me havia dado o dom da fé, e quando eu disse isto, a fé de Gene Lilly  
explodiu, ele creu, e continuou crendo! Em doze horas, já estava caminhando como  
qualquer pessoa normal totalmente curado pelo poder de Deus. Até mesmo a diabete 
já tinha desaparecido. Sempre digo a todos: "Se estás tomando algum medicamento,  
continue fazendo-o até que o doutor suspenda". Gene se levantou na manhã  
seguinte, e tomou sua dose regular de insulina, e então, quase recebeu uma reação 
violenta, porque seu corpo já não necessitava mais daquele medicamento. Teve que  
tomar cerca de quatro litros de suco de laranja, e comeu doces todo o dia, para 
resistir a insulina. Essa foi a última insulina que ele aplicou em seu corpo.  
 

O médico de Gene, estava fora da cidade na Segunda-feira, assim ele marcou  
uma consulta para a Terça. Disse ao doutor: "fui curado no fim de semana."  
 

O doutor lhe disse: "Quem te curou?"  
 

"Jesus".  
 

"Qual Jesus?" O doutor lhe perguntou.  
 

Aleluia! Gene Lilly estava totalmente curado pelo poder de Deus. Que teria  
acontecido, se ele tivesse dito aquela noite," Bem, creio que não recebi nada". Ele  
teria recebido exatamente isso: "nada". Porque a Bíblia diz que se cremos, 
recebemos o que nós dizemos.  
 

Como Gene foi curado?  
 

Pela Imposição de Mãos.  
 

Por submeter-se ao Poder do Espírito Santo.  
 

Pelo dom da fé que havia em mim.  
 

Pelo dom da fé que havia nele.  
 

Por uma ordem.  
 

Porque ele pôs sua fé em ação.  
 

Você pode curar alguém, ao impor suas mãos sobre ele; porém assim como  
Jesus usou regularmente mais do que uma só maneira de curar os enfermos,  
algumas vezes, é sábio usar A IMPOSIÇÃO DE MÃOS e ainda MAIS!  
 

Por Charles  
 

Depois que recebemos o Batismo com o Espírito Santo, começamos a notar  
um aumento no número de curas em nossas reuniões. Quanto mais Deus fazia, mais 
entusiasmados nós ficávamos, e mais ainda falávamos de seus milagres gloriosos! E  
quanto mais falávamos de seus milagres poderosos, mais ele fazia milagres!  
 

Uma noite, um homem veio à plataforma. Era sustentado por duas pessoas, e  
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se apoiava pesadamente em duas muletas. Não tinha forças suficientes para levantar  
seus pés do solo, e os arrastava. Lhe perguntamos qual era a sua aflição, e em 
seguida oramos (nós não sabíamos até aquele momento, que a oração não era 
realmente muito usada como meio para receber cura). Porém algo mais foi feito.  
 

Quando terminamos de orar, ao invés de dizer, "Louva ao Senhor e segue teu 
caminho", dissemos: "LEVANTA TUAS MULETAS E CAMINHA". Levantou a muleta,  
e começou a deslizar um pé para frente, e logo o outro e não caiu! Avançou um pouco  
mais, e não caiu! Peguei em seu braço e comecei a caminhar um pouco mais rápido,  
e mais rápido, então lhe disse: "Dobre os joelhos enquanto caminha" ele então  
começou a dobrar normalmente os joelhos enquanto caminhava, e logo depois eu  
estava correndo pela plataforma com ele dizendo Glória a Deus, Aleluia! Antes de que  
orássemos por ele, sua voz era tão fraca e debilitada, que tivemos que pedir umas  
cinco vezes que repetisse qual era a sua aflição, porque não podíamos entender!  
Porém agora estava gritando tão forte, que o podíamos escutar até do fundo do salão! 
Que aconteceu de diferente nessa cura? Havíamos colocado nossas mãos sobre ele,  
porém também lhe dissemos que caminhasse! Essa foi a primeira vez em nosso  
ministério, que falamos para alguém, para colocar sua fé em ação. E Glória a Deus,  
ele respondeu, e começou a exercitar a sua fé. Talvez ele não tivesse muita fé, porém  
sim tinha toda a fé que necessitava, quando fez a primeira tentativa de movimentar 
seus pés, e levantar suas muletas.  
 

Jesus falava às pessoas, que pusessem sua fé em ação! "Estende tua mão" 
(Mc 3.5). "Levanta, toma o teu leito e anda" (Jo 9.7).  

 

Nós estávamos fazendo a mesma coisa. A fé precisa ser colocada em ação. A 
cura geralmente ocorre, no exato momento quando a pessoa põe sua fé em ação. A 
imposição de mãos, mais a fé em ação, produzem resultados.  

 

Quando alguém vem a mim, com um problema no cotovelo, enquanto a  
pessoa está dizendo: Sofri uma pancada faz dez anos, não posso dobrá-lo, eu toco o 
COTOVELO dizendo: "DOBRE-O". Quando eles respondem instantaneamente e  
o dobram, na maioria das vezes, eles ainda estão me contanto o problema e o 
cotovelo já está curado.  
 

Porque? Porque, antes de que percam a fé, ou que me dêem tempo para  
perdê-la já têm sido curados. Três formas de cura, estão implicados aqui: Imposição 
de mãos MAIS uma ordem, mais uma AÇÃO DE FÉ.  
 

Um vaqueiro, que era campeão nacional, veio a um de nossos cultos com um  
verdadeiro problema, para um laçador de bezerros. Tinha machucado seriamente  
seu ombro, e não podia levantar seu braço. Estendi minha mão como um relâmpago,  
toquei seu ombro e disse: "No nome de Jesus, levanta teu braço!" Sem pensar,  
instantaneamente estirou seu braço, e a expressão de surpresa em seu rosto, foi  
maravilhosa. A fé que é colocada em ação prontamente, sempre traz os resultados  
desejados, porque atua antes de que a dúvida e a incredulidade do diabo, começam  
a introduzir-se!  
 

Assim como é excitante esse maravilhoso milagre de Deus, o seu propósito é  
ainda mais maravilhoso. Esse vaqueiro agora viaja por toda a nação, dando  
testemunho de como recebeu o milagre, e levando muitas pessoas aos pés de Jesus 
Cristo.  
 

Outro exemplo da imposição de mãos, ocorreu quando fomos à inauguração  
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do grande auditório que serve de igreja para o Clube PTL (Sigla em Inglês de uma  
Cadeia Evangélica de Televisão) para formar parte do desfile. Estávamos esperando 
que o desfile começasse, quando notamos que um dos membros do comitê coxeava, e 
estava usando uma muleta.  
 

Lhe perguntamos, "Que aconteceu com sua perna? Nos relatou uma história  
muito interessante. Havia tropeçado e caído, quebrando o osso em sua perna direita, 
seis meses antes. Quando o médico tirou o Raio X.  
 

Quando ouviu aquilo, ela disse que Deus lhe trouxe à sua mente, nossos 
rostos, e então disse: "Vou correr o risco e não vou operar".  

 

E aqui estávamos nós, bem em frente dela, pela primeira vez depois que tinha 
ocorrido o acidente! Encontramos um lugar onde sentá-la e sustentamos seus pés a  
sua frente. Realmente uma perna media como que dois centímetros mais curta do 
que a outra.  
 

Note os métodos diferentes que nós utilizamos IMPUSEMOS NOSSAS MÃOS  
EM SEUS PÉS enquanto o sustentávamos. E começamos a falar-lhe. Ordenamos 
aos ossos que crescessem, e a perna, que crescesse em Nome de Jesus.  
Lentamente isso aconteceu. Demorou como uns cinco minutos para crescer no seu 
tamanho normal, e ela caminhou o resto do dia, sem dor e sem muleta.  
 

Depois deu um testemunho no canal de Televisão Cristão PTL acerca do 
grandioso milagre que Deus tinha feito, ao unir um osso, em um dia especial de 
desfile caloroso.  

 

Deus nos dá muitas formas para curar os enfermos, portanto não se detenha  
em um só método. Temos descoberto, usando nosso sentido comum natural (e  
Provérbios fala muito sobre isso) que os milagres podem ocorrer no sobrenatural.  
 

No caso de Escoliose, é necessário ordenar ao espírito que saia (é uma  
enfermidade incurável) e então ordenar aos ossos da espinha que se endireitem. 
Porque ainda que espírito saia, não necessariamente quer dizer que os ossos se  
endireitaram. Somente quando a ordem é dada isso acontece, assim que, se não se 
faz as duas coisas, a espinha pode permanecer retorcida.  
 

Um médico do estado de Ohio, cuja especialidade é escoliose, nos perguntou 
antes de um culto, se nós já havíamos visto uma cura de escoliose. Lhe contamos de  
várias e o convidamos para participar do culto de milagres, para ajudar-nos a 
compreender o que Deus estava fazendo.  
 

Pedimos a todas as pessoas numa audiência de 4 a 5 mil, que examinassem  
seus braços, para ver se estavam desiguais, o que indicaria algum problema na  
coluna, na espinha, no quadril, ou no ombro. Aproximadamente umas 700 pessoas  
permaneceram de pé. Pedimos que os conselheiros selecionassem dez pessoas que  
tivessem realmente uma grande diferença nos braços, que mesmo de longe daria  
para se perceber que um era mais curto que o outro. Aquele médico estava conosco 
na plataforma, e uma das pessoas que vieram, tinha escoliose e nos disse que tinha  
uma curvatura de 30 graus. O braço esquerdo da moça estava mais curto que o 
direito uns 8 ou 9 centímetros.  
 

O doutor estava junto conosco no momento que ordenamos ao espírito de  
escoliose que saísse em nome de Jesus, e ordenamos ao braço que crescesse. O  
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braço cresceu exatamente como o outro, assim que pedimos ao doutor que a  
examinasse, para ver o que tinha acontecido nas suas costas. Ele só pode fazer um  
exame limitado sem os Raios-X, e sem o equipamento adequado necessário. Mandou  
que ela se inclinasse para a frente, enquanto corria sua mão pela coluna vertebral, e 
nos disse que ainda havia uma curvatura de uns 10 graus.  
 

Pedimos a moça que continuasse nessa posição inclinada, enquanto demos o  
passo seguinte nessa cura. 0 médico segurou o microfone para que pudéssemos falar  
ao povo, enquanto ordenávamos a espinha, que se endireitasse em Nome de Jesus!  
Um silêncio reinou na multidão, e logo depois um entusiasmo maravilhoso encheu o  
auditório, quando esse médico especialista disse: "está se movendo, está se  
movendo, está se movendo!" um grande silêncio se seguiu, enquanto ele continuava 
passando a sua mão para cima e para baixo da espinha dorsal dessa moça, até que  
finalmente ele disse: "Me parece que já está direita". Aleluia!  
 

Dois dias depois, recebemos uma chamada telefônica em nosso escritório, do 
médico dessa moça. Ele disse: "Enviem-me toda a fita e livro que tenham sobre isto,  
NUNCA TINHA VISTO TAL COISA EM TODA A MINHA VIDA, a espinha está  
perfeitamente direita". Estes mesmos milagres excitantes e maravilhosos, estão em 
seu futuro também, quando você PUSER SUAS MÃOS SOBRE OS ENFERMOS, e  
ainda MAIS!  
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Capítulo V 
 

DEIXE QUE OS ENFERMOS TOQUEM EM VOCÊ! 
 

Por Frances 
 

"E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude e curava a  
todos" (Lucas 6.19).  
 

"E onde quer que entrava, ou em cidade, ou em aldeia, ou no campo,  
apresentavam os enfermos nas praças, e o rogavam que o deixassem tocar ao 
menos na orla do seu vestido, e todos os que lhe tocavam, saravam" (Mc 6.56).  
 

Jesus não precisou tocá-los. Eles tocaram nele, e foram curados por causa do 
poder do Espírito Santo, que é como uma energia ou vento, o qual fluiu de Jesus até 
eles.  

 

"Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo" (At 1.8).  
 

Foi Jesus que curou aquelas pessoas? Sim e não. Jesus naquela ocasião, foi  
somente um vaso na terra, que Deus usou, porque este é um método bíblico de cura, e 
é o contrário da imposição de mãos sobre os enfermos.  
 

Deixe que os enfermos coloquem as mãos em você. Não há muitos exemplos  
deste tipo de cura na Bíblia e não ouço muito deles nos dias presentes, porém há 
ocasiões que acontecem.  
 

E certa mulher que havia doze anos tinha um fluxo de sangue, e que havia  
padecido muito, com muito médicos, e que havia despendido tudo quanto tinha, nada 
lhe aproveitando isso, antes indo a pior; ouvindo falar de Jesus veio por detrás, entre  
a multidão, e tocou no seu vestido. Porque dizia: Se tão somente tocar nos seus  
vestidos, sararei. E logo se secou a fonte de seu sangue. E sentiu no seu corpo já  
estar curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, 
voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou nos meus vestidos? E disseram-lhe os 
seus discípulos: Vês que a multidão te aperta, e dizes: quem me tocou? e ele olhava  
em redor, para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido,  
temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a  
verdade. E Ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou; vai em paz e sê curada deste teu 
mal (Mc 5:25-34). Essa mulher soube que tinha sido curada.  
 

VOCÊ PRECISA SABER COMO CURAR, mas também necessita saber o  
que dizer às pessoas que tem uma atitude negativa. Por exemplo de vez em quando  
alguém vem até nós e nos diz: "Poderia orar por minha tia Joana?"  
 

Eu lhe pergunto: "tua tia Joana está aqui? eu gostaria muito de orar por ela".  
 

"-Não, está muito enferma para vir." Muito enferma para vir? Permita-me dizer:  
se a tia Joana telefonasse para o Médico, e ele lhe dissesse: vou enviar uma  
ambulância e vou lhe trazer para o hospital, certamente tia Joana estaria no hospital  
rapidamente. Geralmente esta é uma escusa muito débil. Se está muito enferma, é aí 
que necessita que se lhe imponham as mãos.  
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A mulher que tocou na orla dos vestidos de Jesus, poderia ter dado muitas  
escusas e desculpas. Poderia ter dito: "Já tenho ido a todos os médicos, e nada eles 
tem feito de bom para mim, então para que eu vou tentar outra vez, e vou a Jesus?"  
"É melhor morrer, e tudo isso se acaba!" Você pensa que ainda há pessoas que agem 
assim nos dias de hoje? Certamente há.  
 

Não faz muito tempo o Espírito de Deus me disse que havia um homem em  
nosso culto, que tinha enfisema muito grave, e que ia morrer, se o toque milagroso e  
curador de Deus não estivesse sobre ele. Ainda que disse isso para a audiência, o  
homem não veio à frente para receber a imposição de mãos. E quando Charles e eu 
já nos íamos, eu disse àquele homem: "Posso orar por você?" Ele respondeu: "Não, 
eu estou tratando pessoalmente com Deus, se Deus quer fazê-lo, ele o fará".  
 

Bem, você imporia suas mãos sobre alguém assim? Certamente não, porque  
não adiantaria nada, se você o fizesse. Essa é a mesma classe de pessoas que diria:  
"Eu não vou orar a oração do pecador, porque se Deus deseja me salvar, pois então 
que me salve!" Esta pessoa nunca será salva, exceto se mudar de atitude.  
 

Aqui está outra das escusas favoritas: "Ah, por mim já têm orado os melhores,  
por mim já têm orado Kenneth Hagin, Kenneth Copeland, Kathryn Kuhlman, Oral  
Roberts., Rex Hummbard, Pat Robertson..." e a lista continua. E então perguntam:  
"Quer orar por mim?"  
 

Que adianta se eu oro? Nada, porque há certas pessoas que gostam de  
receber oração, para logo andar nomeando e citando a todos os grandes evangelistas  
que têm colocado suas mãos sobre elas sem ter tido nenhum êxito. Nunca crê  
realmente que algo vai acontecer!  
 

A mulher que tocou a orla do vestido de Jesus, poderia ter dito a mesma coisa:  
"Todos esses grandes médicos tem tentado me curar, porém nada tem conseguido".  
 

Poderia ter visto a multidão e dizer: "Que complicação, não adianta, não vou  
tentar, não há forma alguma de poder chegar até onde Jesus está, não deve será 
vontade de Deus que eu fique curada".  
 

Existem muitos tipos de desculpas que as pessoas fazem, porém ela não fez  
nenhuma. Eu a vejo como uma mulher de grande persistência! Provavelmente  
caminhou um bocado para chegar até ali, e poderia ter dito: "É melhor voltar para  
casa, caminhei tanto para nada, não tenho a mínima possibilidade de aproximar-me e 
acercar-me de Jesus".  
 

Ela não fez isso. Posso imaginá-la firme, como um cavalo de corrida,  
provavelmente, começou a "raspar a terra com os seus pés" dizendo: "Deixa-me sair  
daqui, quero ir onde está a multidão. Vou chegar, não importa se tenho de me arrastar 
de joelhos para chegar até lá; o que for preciso para chegar a Jesus e tocar na orla de  
seu vestido eu o farei. Porque sei que quando o fizer, vou ser curada pelo poder de 
Deus.  
 

Ela poderia ter usado qualquer uma das escusas que existem, porém ela não 
fez isto.  

 

Poderia ter permitido que as circunstâncias a desanimassem, mas não o fez.  
 

Poderia ter pensado: "Vou me meter em problema, se toco neste homem".  



 

 

 

Poderia ter permitido que o temor, a invadisse, porém não o fez.  
 

Ela estava determinada e resolvida a alcançar o que necessitava, e isso era  
tudo. Estava determinada a tocar na orla do vestido de Jesus, porque SABIA que  
quando o fizesse, ia ser curada. E por sua persistência FOI CURADA! SUA FÉ,  
nesse caso, foi um toque ao CONTRÁRIO. Ela não pediu a Jesus que a tocasse.  
Simplesmente disse: "Se eu puder TOCAR-LHE, serei curada. E O FOI!"  
 

Esta é uma linda história da Bíblia Sagrada. Porém, quem tem esse poder em  
sua roupa hoje em dia? Quem está caminhando hoje com tanto poder da  
ressurreição, que alguém possa tocá-lo, ou a uma parte de sua roupa, e receber o  
milagre?  
 

Qual é a resposta a essa pergunta? CADA E TODO CRENTE CHEIO DO 
ESPÍRITO SANTO TEM O MESMO PODER DE RESSURREIÇÃO SOBRE ELE!  

 

Aqui está a história da orla de outro vestido.  
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Eu tenho sido fiel ao meu Senhor, desde o dia que fui salva. O digo com gozo,  
porque quando Jesus veio ao meu coração, EU SOUBE que era uma nova criatura,  
EU SOUBE que as coisas velhas haviam passado! EU SOUBE era tudo novo! EU  
SOUBE que era salva! EU SOUBE que Jesus estava vivendo em meu coração!  
 

Foi a coisa mais excitante e maravilhosa do mundo, a de SABER que Jesus 
estava em mim. Senti vontade de sair por todas as partes dizendo: "Olhem, Olhem, 
Podem vê-lo? Ele vive dentro de mim".  

 

Faz alguns anos, mesmo antes de receber o batismo com o Espírito Santo,  
coisas tremendas começaram acontecer, porque eu estava totalmente rendida e 
entregue a Deus. Uma das coisas mais importantes e grandiosas, é entregar-se  
totalmente a Deus, quando já não importa o que os demais pensam a seu respeito. 
Não importa o que aconteça, desde que você possa servir à Deus e fazer o que Ele 
deseja.  
 

Eu tinha acabado de regressar de uma viagem, e estava na minha igreja, onde  
não criam no batismo com o Espírito Santo, e estava compartilhando algumas das 
coisas maravilhosas que haviam acontecido. Como Deus me havia usado, e como 
centenas de pessoas haviam aceitado a Jesus, como seu Salvador e Senhor.  
 

Ao final do culto, alguém me entregou um bilhete que dizia: "Há uma mulher  
em nossa congregação que está muito enferma, e pediu que você vá a sua casa  
depois do culto, se você puder". Eu fui, e quando, entrei na casa vi a mulher deitada 
sobre um colchão no solo.  
 

Eu não sabia muito acerca da cura divina nesse tempo; SABIA que Deus 
curava, porém não estava totalmente segura de como ele o fazia. Eu não tinha 
nenhum poder. Porém a fé simples faz muita coisa.  

 

Quando entrei pela porta, ela perguntou: "Poderia fazer uma coisa se eu lhe  
pedisse?"  
 

Eu lhe disse: "Claro que sim, farei qualquer coisa que você queira".  
 

Ela disse: "Poderia ficar de pé aqui?" Sua voz estava muito debilitada. Então  
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ela começou a se mover até a ponta do colchão, e então disse: "Você poderia chegar  
mais perto de mim?"  
 

Eu respondi: "Claro que sim". Até aquele momento não tinha ainda me pedido 
que eu orasse.  

 

Me pediu mais uma vez: "Chegue um pouco mais perto".  
 

Então eu fui me aproximando e me acercando mais e mais, porém ainda não  
estava entendendo o que ela queria. E logo ela me olhou com fé, com a fé mais  
maravilhosa que eu tenho visto nos olhos de um adulto, e me disse: "Se eu tocar na 
orla do seu vestido, EU SEI que serei curada completamente".  
 

Olhei para meu vestido e pensei: "Essa roupa não me parece nada especial". 
Não me parecia que tinha nenhuma unção, porém aquela mulher, sentiu exatamente  
o que a mulher da Bíblia sentiu, e ela o fez: Estendeu a sua mão e tocou na orla da  
minha saia, e quando o fez, foi curada instantaneamente pelo Poder de DEUS!  
 

Já fazem uns quatorze anos que isso ocorreu! Eu a vi pela última vez, quando  
eu estive na Flórida, e não tinha o menor sinal daquele câncer horrível, que estava 
causando a hemorragia que a ia matar.  
 

É uma mulher saudável e ativa.  
 

Deus havia colocado fé nessa mulher. Essa fé lhe disse: "Simplesmente toque  
a orla da vestidura de Frances". Ela não pediu para tocar-me. Ela poderia ter tocado 
minha perna mais fácil que o meu vestido, porém de alguma forma, sua fé estava em 
tocar a orla do meu vestido.  
 

Não há absolutamente nada de especial no que eu visto. Absolutamente nada!  
Porém quando você está totalmente entregue a Deus, Você está ungido! Sua pele  
está ungida, seu corpo está ungido, seus pés estão ungidos. VOCÊ está ungido para 
curar os enfermos. Portanto qualquer peça de sua roupa que toca em seu corpo, fica 
ungida.  
 

"E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que 
até os lenços e aventais se levavam de seu corpo aos enfermos, e as enfermidades  
fugiam deles, e os espíritos malignos saíam" (At 19.11,12). Muita gente não reconhece, 
mas este é um método bíblico (e está nas escrituras) de curar os enfermos.  
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Capítulo VI  
 

FALE À MONTANHA!  
 

Por Frances  
 

Em Marcos 11.23 encontramos o seguinte: "Porque em verdade vos digo, que  
qualquer que disser a esse monte: Ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu 
coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito".  
 

Jesus está falando isto para VOCÊ! O Qualquer, que Jesus se refere, é Você;  
qualquer, sou Eu; qualquer que ele diz, é TODOS. Deus não faz acepção de pessoas, 
ele simplesmente diz: "qualquer".  
 

Este versículo em particular, é muito importante, porque tem muito a ver como 
UMA das maneiras de curar. Diz: "Qualquer que DIGA".  

 

Não diz qualquer que "ORE", mas qualquer que DIGA!  
 

E há uma grande diferença entre DIZER e ORAR. Quando se DIZ à montanha:  
"Ergue-te e lança-te no mar," você está ordenando a esta montanha que faça algo.  
Porque você conhece quem é Cristo. Tem o poder de Deus em você, e está operando  
na maneira que a Bíblia ordena que faça. Fale sempre com autoridade, se você  
desejar ver os milagres acontecerem. Isto não quer dizer que você tem que gritar e  
falar muito forte (também temos experimentado isso). Você deve falar com  
autoridade, para que o diabo saiba que sua confiança está no Poder de Deus.  
 

Quando você ora, está pedindo à Deus que faça algo.  
 

Quando você diz, você está ordenando que algo aconteça.  
 

Você já notou que os discípulos nunca oraram pelos enfermos depois que eles  
receberam o batismo com o Espírito Santo? Jerry Horner, que é professor de teologia  
na Universidade Oral Roberts, é um dos maiores expositores bíblicos que nós 
conhecemos. Ele diz que em seu conhecimento, não há NENHUM REGISTRO  
BÍBLICO, ONDE ENCONTRAMOS OS DISCÍPULOS ORANDO PELOS ENFERMOS 
DEPOIS DO DIA DE PEN-TECOSTES! Jesus não orou pelos enfermos, os discípulos  
não oraram pelos enfermos, porque nós iríamos fazê-lo?  
 

Depois que Paulo sacudiu a serpente e não sentiu nenhum efeito, ele ministrou  
cura divina a Públio, o pai do chefe daquela ilha. "...e Paulo entrou para vê-lo, E  
DEPOIS DE HAVER ORADO, impôs as mãos sobre ele. E O CUROU". (At 288). É  
bíblico que oremos antes de ministrar a cura divina, mas por favor, não se torne  
legalista acerca disso, e pense que se você não ora antes de ministrar a cura, você 
não esta de acordo com a Bíblia.  
 

Jesus disse que toda a autoridade nos céus e na terra lhe havia sido dada (Mt  
28.18). E logo nos deu essa mesma autoridade para expulsar demônios, e impor as 
mãos sobre os enfermos e os curar.  
 

Alguns anos atrás, estávamos ministrando no Centro Cristão Willamette, na 
cidade de Eugene, Oregon (USA) quando Deus começou um maravilhoso milagre  
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concernente a "dizer".  
 

Nossos cultos, algumas vezes são um pouco diferentes dos cultos normais da  
igreja. Algumas pessoas as vezes, se sentem um pouco "incomodadas", pela maneira  
como louvamos a Deus, ou então se sentem extremamente maravilhados com o que  
Deus faz. Como resultado disso, todos os anos depois da campanha, o Pastor Murray  
McLess sempre precisa "assentar a poeira" daqueles que em sua igreja, não 
entendem o movimento pentecostal.  
 

Naquele ano em particular, ele declarou algo não muito comum, à sua  
congregação. Disse mais ou menos isso: "Pode ser que nem sempre vocês estejam  
de acordo com tudo que Charles e Frances fazem. Porém quero lhes dizer uma  
coisa: Se alguma vez eu ficar doente, não gostaria que ninguém, a não ser Charles e 
Frances orassem por mim, porque a fé deles é bastante simples, eles simplesmente  
crêem que se impuserem as mãos sobre alguém, será curado. E REALMENTE 
SERÁ".  
 

Pouco ele sabia que estava profetizando acerca de sua própria vida. Pouco  
tempo depois, o diabo o atacou com um tumor "maligno", assassino, em seu cérebro,  
o qual era o tipo de câncer que mais rapidamente se desenvolve. Em pouco tempo  
perdeu a vista de um olho, e não podia ouvir com um ouvido, e começou a sofrer de 
uma fortíssima e agonizante dor de cabeça.  
 

Deus trouxe a memória de uma irmã em sua congregação o que ele havia  
falado com respeito a quem ele desejaria que orasse por ele, se acaso adoecesse.  
Assim que milagrosamente ela obteve o nosso número telefônico privado, e nos  
contou o que o Pastor McLess havia comunicado à sua igreja naquela manhã. OS 
MÉDICOS LHE HAVIAM DADO UM OU DOIS MESES DE VIDA! Sua congregação 
estava atribulada com esta notícia.  
 

Ele renunciou a todas as suas responsabilidades na igreja, e eles o honraram 
com uma perfeita assistência, como é o correto fazê-lo. O pastor McLess disse, que  
sempre teve fé para orar por si mesmo e por outros, mas que desta vez, sua fé  
parece que sairá pela janela. E eu estou certa de já ter experimentado a mesma coisa 
uma vez ou outra em minha vida.  
 

Imediatamente lhe telefonamos, e o Espírito de Deus nos dirigiu e enfatizou,  
que não deveríamos ir aonde o pastor estava, mas que ele é que deveria vir a um de  
nossos cultos de milagres. Dissemos a ele o que o Espírito Santo nos havia dito, e  
também que nós pagaríamos a passagem para ele e sua esposa, para uma de  
nossas campanhas que fôssemos fazer, em qualquer parte dos Estados Unidos.  
 

Eu jamais esquecerei sua resposta. Ele disse: "Isto está de acordo com o que 
eu sinto no meu espírito". Escolheram a cidade de San Diego, na Califórnia, como o 
culto de Milagres onde estariam, porque estava mais perto para eles.  

 

Eles não haviam chegado até o último culto. E então quando chegaram já  
estava tarde. Quando nós os vimos entrar, descemos da plataforma, corremos até  
eles e os abraçamos. Nossos corações estavam feridos, pelo que o diabo havia feito 
a nosso amado irmão em Cristo. Não oramos nesse momento, porque simplesmente 
não sentimos fazê-lo, senão que simplesmente lhes demonstramos o amor de Deus.  
 

Regressamos à plataforma para seguir adorando a Deus, onde estava o Pastor  
Jerry Bamard. Enquanto o Pastor estava ministrando, o Senhor me falou e me disse:  
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"Ora por ele, Agora Mesmo!" Me virei para trás, para pedir a Charles que trouxesse a  
Murray, mas ele já tinha ido buscá-lo. O Pastor Barnard também se virou para mim  
com a mesma intenção. O Espírito do Senhor tinha falado com TODOS NÓS, no 
MESMO MOMENTO.  
 

Charles trouxe o Pastor Murray para a frente no Salão de Festas do Hotel  
Cortez, onde estávamos realizando a reunião, e logo eu impus minhas mãos sobre  
ele e ordenei àquela enfermidade (era como uma "montanha"). Falei com toda a 
autoridade que eu sei que me pertence como crente em Jesus Cristo, porque eu 
estava ferida, com o que Q diabo estava fazendo com um dos filhos de Deus. Eu  
disse: "diabo, eu te amarro agora em Nome de Jesus. E pelo poder de Deus destruo  
TODO o teu poder. Agora espírito maligno de câncer, sai fora de Murray AGORA  
MESMO EM NOME DE JESUS CRISTO!"  
 

O Pastor McLess, caiu mergulhado no poder de Deus, e também a sua esposa.  
Foi um momento de muita emoção Para todos nós! As câmaras de TV que haviam  
estado focalizadas sobre ele, foram dirigidas para mim quando ele caiu debaixo do  
poder de Deus, e eu gritei com toda a força de meus pulmões "Dirijam a câmara sobre  
ele, focalizem sobre ele, porque quero que o mundo veja, um homem que tem sido  
curado de câncer mortal!"  
 

Um silêncio caiu sobre a audiência, enquanto o Espírito se movia sobre todos.  
Alguns pensaram que eu estava chamando a existir algo que não existia. Outros  
pensaram que eu havia recebido o Dom de Fé sobre aquele caso. Mas também não  
era isso, apesar de que notaram que havíamos falado a uma montanha para que se  
movesse. Mas o que realmente sucedeu, foi que tive uma visão naquele instante. Vi os  
dedos de Deus descerem sobre o cérebro do Pastor McLess, e esses dedos divinos,  
com um aperto, extirparam aquele tumor para fora do cérebro! Eu pude ver espremido  
e colocado para fora, tão claro, como eu vejo as páginas deste livro. Parecia que os  
dedos de Deus estavam empurrando aquele tumor para fora, pelas fendas e aberturas  
de seu cérebro!  
 

Se levantou do chão, sem nenhuma evidência visível de que algo havia  
acontecido, exceto que disse: "Minha cabeça já não está doendo". Então regressou para  
seu assento junto com sua esposa, e se sentaram. Pouco depois ele olhou para ela e  
disse: "Eu posso ver a cor do vestido de Frances". Na manhã seguinte, depois de uma  
longa noite, quando sentiu Deus se movendo sobre todo o seu corpo, sua vista tinha  
voltado ao normal, assim como sua audição!  
 

Em vez de regressar à sua casa para morrer, três meses depois ele estava em Sri  
Lanka pregando e ministrando cura divina. A primeira pessoa pela qual orou, não tinha 
um olho, e quando ele impôs as mãos, um olho se formou no lugar vazio.  
 

Quando Murray retomou ao médico, o médico fez os exames de Raio X para ver  
o que estava acontecendo, e suas palavras foram: "Eu vejo como que o TUMOR FOI 
EXPULSO PARA FORA DE TEU CÉREBRO, COM UMA GRANDE PRESSÃO, A 
BOLSA ONDE ELE ESCAVA, ESTÁ COMPLETAMENTE VAZIA". Glória seja dada  
ao nosso grande Deus!  
 

O doutor verificou exatamente o que Deus me havia mostrado na visão.  
 

Eu odeio ao diabo com todas as minhas forças, e naquele dia, quando falei  
àquela montanha, não havia nenhuma dúvida de que eu estava séria ao fazê-lo. Note  
que eu não orei, mas sim EU DISSE! EU ORDENEI!  
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Este mesmo princípio também funciona ao contrário. Portanto nós temos que  
ter muito cuidado com o que dizemos com a nossa boca. Há cristãos que tem trazido 
as coisas mais horríveis para suas vidas, simplesmente pelas palavras que têm dito. 
Porque Jesus não colocou limites nesta promessa. Ele Não disse: "E terás tudo que 
disseres, se falares coisas boas," Ele disse: "e terás QUALQUER coisa que disser".  
 

Permita-me dar-lhe um bom exemplo. Quando eu vivia na Flórida, cada mês de  
outubro havia uma epidemia de gripe que aparecia. Cada mês de outubro, eu tinha  
suficiente fé para remover uma montanha, ainda que eu não era salva. Sabe qual era  
a montanha? - era minha saúde. Eu tinha fé suficiente para mudar minha condição  
normal e saudável, e transformar-me numa vítima da gripe. Eu fazia isso com minha 
própria boca, mas não reconhecia o que estava fazendo.  
 

No dia primeiro de outubro de cada ano, esta era a minha típica confissão:  
"Bem, chegou o mês de Outubro, e cada mês de outubro me dá gripe, e não há  
nenhuma diferença se é a gripe asiática, gripe de Hong Kong, gripe dos cavalos, não 
importa qual seja. Vou PEGÁ-LA".  
 

Eu estava aprisionada pelas palavras de minha própria boca, que eram como  
uma armadilha! Eu não tinha nenhuma dúvida em minha mente, que realmente ia 
ficar enferma com a gripe, não importasse qual fosse.  
 

Então colocava em ação outro grande ato de fé, e DIZIA com autoridade: "O 
que eu faça não altera nada. Posso ir ao médico cinqüenta vezes, pode me receitar  
até penicilina, pode me dar B-12 mas de nada me servirá, porque vou ficar três  
semanas deitada de costas na cama, doente de gripe, faça o que fizer para evitá-la.''  
 

Sabe onde eu passava o mês de outubro todo ano? Na cama. Não porque  
outros estavam gripados, mas por causa da minha boca. Não tinha que ficar gripada,  
porém estava operando no princípio de Marcos 11.23. Eu DIZIA e CRIA! Não havia 
nenhuma dúvida em meu coração. Sabia que ficaria enferma de gripe, e ficava.  
 

Mas Glória a Deus! NUNCA MAIS VOLTAREI A TER GRIPE!  
 

Fui liberta. Aprendi o que a palavra de Deus diz, e agora não necessito mais  
ter gripe. Se o diabo tenta trazê-la à minha casa, eu lhe digo: "Leve-a a outro lugar  
diabo, mas aqui Não, não a quero aqui. Não aceito esse pacote, portanto não o  
deixes em minha casa, porque Não o quero". E EU O DIGO COM AUTORIDADE!  
 

Você deve fazer a mesma coisa. Você pode dizer a mesma coisa que eu digo.  
Marcos 11.23 produz os mesmos resultados para mim e para você. Eu sou  
"qualquer" e você também é "qualquer" que Jesus se referiu. Quando Cristo disse  
"qualquer", ele estava se referindo a cada servo ou serva de Deus, que crê na 
palavra, e então pode dizer, "Ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu 
coração terá o que disser".  
 

Porque será que muita gente encontra mais facilidade em crer no diabo do  
que em Deus? Porque será que as pessoas crêem que vão acontecer coisas más, e  
não coisas boas? O diabo vem com pequenos sintomas, e é uma tentação dizer:  
"Oh, creio que vou gripar ou ficar resfriado"!  
 

Detenha-se agora! Esse é o momento para você se erguer confiando no Maior  
que vive em você e dizer: "De maneira nenhuma o f aras diabo! Não estou olhando 
para circunstâncias e sintomas, estou olhando e crendo no que a Palavra de Deus  



 

 

 

diz, e se ela diz que se eu quero mover uma montanha eu posso fazê-lo, a  
"montanha" que quero movê-la agora é a enfermidade, portanto: "Enfermidade me  
escutas?"  
 

Espero que você tenha notado que Marcos 11.23 diz que falemos "à".  
 

Diz por acaso que falemos "à" Deus?  
 

Diz por acaso: "Ore à Deus, e peça que tire essa montanha de teu caminho"?  
 

Não, o texto diz: "Qualquer que disser A ESTE MONTE"!  
 

Você deve falar direto à enfermidade. Se é gripe, você precisa dizer: "Gripe,  
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vai-te daqui, não tenho o menor interesse que ataques e aflijas meu corpo, não tenho  
tempo para ti, tenho muitas coisas para fazer. Portanto, vai-te daqui em nome de 
Jesus"! Se for câncer, fale ao câncer.  
 

FALE À ENFERMIDADE! Fale com autoridade, e então creia! Desfaça toda a  
dúvida, e não permitas que a incredulidade se introduza, e o faça vacilar e escutar  
ao diabo. Porque a próxima condição é: "e não duvidar em seu coração, mas CRER  
que se fará aquilo que se diz..." A dúvida e a incredulidade, SEMPRE VÊM DO  
DIABO! Toda a vez que você escutar uma voz de dúvida ou incredulidade, não dê  
ouvidos, porque isso é do diabo! DEUS NUNCA FALA PALAVRAS DE DÚVIDA!  
 

Ordenar a uma enfermidade que se vá, ou que um corpo seja curado, é uma 
das formas mais fáceis de curar os enfermos.  

 

Nos últimos anos, tem havido muita confusão sobre "dizer" e "confessar". São  
duas áreas totalmente diferentes da cura divina. Uma, é fazendo; a outra é  
recebendo. Vejamos se podemos esclarecer a diferença: DIZER, é uma ordem para  
ser curado!  
 

CONFESSAR, é crer numa futura manifestação da cura!  
 

Há uma grande diferença entre as duas. DIZER é dar autoridade às  
palavras. CONFESSAR é reclamar e receber a promessa. Ambas chamam a 
existir, algo que não existe no presente momento.  
 

As duas coisas são maravilhosas, mas não as confundamos. Tem surgido  
muitos problemas pôr confundi-las. Isaías 53.5: "Mas ele foi ferido pelas nossas  
transgressões e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz 
estava sobre ele, e pelas pisaduras fomos sarados". Esse texto tem se tornado 
bastante comum, para aqueles que usam o método de "confessar".  
 

É necessário exercitar a fé quando se usa esse método, mas também é preciso 
ter muita prudência e discrição. Deixe-me dar um exemplo: Uma certa vez estávamos  
num determinado local, quando um rapaz sofreu um ataque epiléptico. Estava  
botando espuma pela boca, e seu corpo se contorcia horrivelmente no piso. Quando  
fomos colocar nossas mãos sobre ele, ficou ainda mais agitado e violento, e então um  
amigo seu disse: "Não ponham as mãos sobre ele, porque já está curado."  
 

Aconteceu que havia um jovem que não era crente, quando ouviu aquilo, se  
aproximou de nós e perguntou "Vocês crêem assim?" Ele estava totalmente confuso e 
via somente o que estava a sua frente. Ele pensou: "Que coisa estranha, o rapaz está  
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rolando no chão, espumando pela boca, e estes estão dizendo que ele está curado"?  
 

Depois que passou, o rapaz que havia sofrido o ataque disse: "Porque oraram  
por mim? Já estou curado pelas suas chagas!" Lembre-se sempre, Jesus curou os  
enfermos para que as pessoas pudessem crer!  
 

Aquele rapaz que sofreu o ataque, disse algo bom, e também seu amigo, mas  
não usou sabedoria para fazê-lo. Porque estava falando com alguém que não era 
crente, e portanto seu nível de fé não existia.  
 

É necessário ter muita prudência. Muitas pessoas têm se escandalizado e  
desanimado por ouvir alguém "reclamar" a cura. Estas dizem: "Se você diz que está  
curado, e ainda está rolando pelo piso, e espumando pela boca, eu penso que ou  
você perdeu o juízo, ou não serves a um Deus bom! Obrigado, não quero tua religião,  
creio que vou tentar outra"!  
 

Quando você disser que está curado pelas chagas de Jesus, diga-o a alguém 
cujo nível de fé e entendimento sejam o mesmo que o seu, assim sua própria fé será  
edificada! Nunca diga a um incrédulo que já está curado, quando a manifestação  
ainda não está demonstrada. É mais prudente você dizer: "CREIO que recebi minha 
cura" E a melhor pessoa para quem você deve dizer isso, é para você mesmo.  
Continue dizendo, até que seu nível de fé cresça, e seja edificada até atingir o ponto  
que você possa honestamente crer e recebê-la. Depois que você recebeu a cura,  
então podes dizer: "Por suas chagas, fui curado" Pessoalmente creio, que é melhor 
confessá-la diretamente a Deus.  
 

Como podemos chegar até o ponto de crer no que confessamos? Uma vez li  
um livro que dizia: "Quando terminares de ler este livro, quero que cada manhã  
levante tuas mãos e diga: Deus te amo! Amanhã quando levantares, diga: Deus te 
amo! No dia seguinte faça o mesmo, e liga fazendo todos os dias".  
 

Na primeira vez que eu disse aquilo pensei: "Deus, não sei se te amo ou não.  
Eu sei que tu me amas, e permitiste que Jesus morresse por mim, para me dar a vida  
eterna. Aceito teu amor por mim, mas não sei se realmente te amo ou não. Deus te 
amo ".  
 

Eu ainda não sabia se eu cria ou não, mas resolvi tentar uma vez mais na  
manhã seguinte. Me levantei no outro dia e disse: "Deus te amo," fiz uma pausa e 
continuei: "Bem, não sei se realmente te amo ou não". Eu ainda não sentia que O  
AMAVA de verdade. Charles e eu, sempre temos sido honestos com Deus, porque de  
qualquer modo, Deus conhece os nossos pensamentos: Então por uns trinta dias eu 
segui dizendo: "Deus te amo, não sei se te amo realmente, mas Deus te amo!" I Até 
que uma manhã me levantei e disse:" Deus te amo!" e logo depois acrescentei: "Oh  
Deus, realmente eu te amo, Te AMO REALMENTE, NÃO SÓ ACEITO TEU AMOR  
POR MIM, MAS EU TE AMO REALMENTE!"  
 

Como foi que eu alcancei o ponto, onde realmente amava a Deus? Foi ao  
manter minha confissão de amá-lo. Eu permaneci dizendo: "Deus, te amo," até que 
isto se tornou uma realidade em minha vida, até que alcançou o meu espírito.  
 

Pode você entender agora, o princípio que há atrás dessas palavras: "Por  
suas chagas fomos curados?" Nós devemos ser honestos para com Deus, porque  
não podemos enganá-lo ao dizer: "por suas chagas estou curado, Estou te obrigando  
a que me cures, Deus. Porque eu o disse, agora tu tens que fazê-lo". NÃO, Ele não  



 

 

 

tem que fazê-lo. Ele não tem que fazer nada, até que você creia sem nenhuma  
sombra de dúvida, que já foi curado. Mas sabe de uma coisa? Se você segue  
dizendo: "Por suas chagas estou curado," um dia, assim como aconteceu comigo, 
quando descobri que realmente amava a Deus, você também vai se dar conta, de  
que JÁ FOI CURADO!  
 

Enquanto isso, se estás tomando algum medicamento, siga fazendo-o para 
que vivas, até que sejas curado.  

 

Por vários anos, eu tive uma grande mancha escura em meu .rosto, e cada  
vez que saíamos na televisão, eu tinha que cobri-la com uma grossa camada de 
maquilagem, e mesmo assim ainda era notada.  
 

Um dia pensei: "Isso não é o melhor de Deus, pois a Palavra de Deus diz que  
eu estou curada". Assim que coloquei meu dedo sobre a mancha escura e disse: 
Jesus toca-a".  
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No dia seguinte olhei para a mancha, e ainda não tinha se desfeito nada, então 
eu disse: "Obrigado Jesus, por tuas chagas estou curada".  

 

No outro dia, quando eu colocava a maquilagem eu disse:" Obrigado Jesus, 
por tuas chagas estou curada".  

 

Então um dia eu esqueci de dizer, e sabe porque? PORQUE A MANCHA NAO  
ESTAVA ALI!  
 

Se este método funciona para você, siga usando-o. Porém se não, prove outra 
das promessas e providências de Deus.  

 

Você pode pensar "mas isso não indica falta de fé?" Não, pelo contrário  
demonstra bastante inteligência. Muitas pessoas têm sido curadas, simplesmente  
porque citam a Palavra de Deus até que crêem; porém esse não é único método que 
Deus tem para curar-nos.  
 

Aqui está um exemplo interessante: estávamos ministrando no Estado de  
Washington certa vez, quando veio uma mulher em uma cadeira de rodas.  
 

Ela disse: " Minha igreja ensina, que se alguém já tem orado por você impondo  
as mãos, você nunca deve voltar para que orem novamente, porque isso indica falta 
de fé".  
 

Ela nos disse, que por muitos anos tinha estado dizendo: "por suas chagas 
estou curada".  

 

Lhe perguntei: "Você pode caminhar?"  
 

"-Não", ela respondeu.  
 

Eu disse: "então você não está curada. A provisão de Deus está ali para sua  
cura, mas HÁ UMA GRANDE DIFERENÇA ENTRE A PROVISÃO, E A 
MANIFESTAÇÃO".  
 

A provisão para que eu fosse salva, já existia desde o dia que eu nasci, mas  
sabe de uma coisa? Passaram-se quarenta e nove anos para que eu a aceitasse.  



 

 

 

A provisão já estava disponível, porém eu não fui salva até que CRI, e aceitei  
minha salvação. Apesar de que a provisão era válida, minha salvação não o era, 
porque eu não aceitara a provisão.  
 

Que teria acontecido se eu tivesse ido a igreja somente uma vez, e voltasse 
para casa dizendo: "Bem, não fui salva, creio que não é a vontade de Deus que eu 
seja salva, porque fui a igreja uma vez e não consegui salvação".  

 

Realmente, fui a igreja três vezes por semana, durante nove meses, antes de  
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ser salva. Isso porque para mim, era muito difícil confessar e reconhecer que era uma  
pecadora. Mas Glória ao Senhor, por minha persistência, porque segui frequentando  
a igreja, até que cri em meu coração, e então num abrir e fechar de olhos, fui salva.  
 

Aquela mulher disse: "Me ensinaram que se oram por mim outra vez, estarei  
mostrando minha falta de fé. Dizem que se já oraram por você uma vez, então já está 
curado, ao menos que tenha falta de fé, ou algum pecado em sua vida".  
 

Eu lhe disse: "Sabe o que eu faria se fosse você? Querida, eu estaria em 
qualquer e toda fila de oração até que eu pudesse caminhar".  

 

Então ela me perguntou: E como fica o texto que diz "Por suas chagas fostes  
curados?"  
 

Esta é uma maneira, eu disse, mas experimentemos outra.  
 

Naquela noite pedimos as pessoas que quisessem a imposição de mãos que  
viessem á frente, e ela veio. Eu pus minhas mãos sobre ela em nome de Jesus, e ela 
ficou sentada, como se estivesse pegada na cadeira. Algumas pessoas de sua igreja a 
viram no dia seguinte, e lhe disseram: "Vês, não fostes curada! Agora nunca serás 
curada, porque demonstrastes falta de fé quando fostes a frente ontem".  
 

No dia seguinte a mulher não veio a reunião. Ficou em casa chorando todo o  
dia. Nós ainda tínhamos mais um dia por ali, e ela veio ao culto da manhã. Veio  
cedo, para conversar conosco, antes que o culto começasse. Ela disse: "Não sei o  
que fazer, ontem todos se voltaram contra mim, e disseram que eu havia pecado  
porque eu fui receber a oração outra vez. E eles afirmam, que como já oraram por 
mim, já estou curada, mas creio que não estou curada".  
 

Eu perguntei: "Você andou esta manhã?" Ela me respondeu: "Não".  
 

Então eu lhe disse: "A provisão ainda está lá, porém você ainda não foi  
curada. Quero que você venha à frente no final do culto dessa manhã. Você nunca 
pode saber quando será o SEU dia".  
 

Com lágrimas ela me perguntou: "Você crê, que não tem problema se eu  
voltar a vir a frente outra vez?"  
 

Eu lhe disse: "Sem dúvida, se eu fosse você, não me daria por vencida, seria  
a pessoa mais persistente que jamais Deus tem conhecido. Eu creio que Deus iria  
me curar, somente para ficar livre de mim, de tanto que eu ia ficar insistindo, até que 
a porta se abrisse".  
 

No final do culto ela veio para a frente. Pus minhas mãos sobre ela e citei o 
verso que encontramos no livro de Atos 3.6 "Não tenho prata nem ouro, mas o que  



 

 

 

tenho, isto te dou: em Nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda".  
 

Sabe o que ela fez? Apesar de que tinha recebido um tiro nas costas, o que  
tinha provocado um sério dano em sua espinha dorsal, assim mesmo ELA SE  
LEVANTOU E CAMINHOU, SAINDO DA CADEIRA DE RODAS! Aleluia!  
 

Como vimos, Deus provera sua cura, há 2.000 anos atrás, e ela repetia esse 
texto de Isaías por anos. Quando ela me contou que vinha repetindo o texto, se eu  
tivesse falado: "magnífico, é tudo o que você precisa fazer, siga repetindo este  
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versículo," é possível que ela ainda estivesse na cadeira de rodas. Tiramos fotografia 
dela, enquanto seu esposo sentava por um momento na cadeira, e ela o empurrava,  
como prova do que Deus tinha feito". Aleluia!  
 

Graças a Deus que há mais de uma forma de curar os enfermos. Se você está  
citando um texto bíblico pára sua cura, e está dando resultado, siga fazendo-o. E se 
você ensina outras pessoas a serem curadas desta maneira e funciona, vá em frente. 
Porém se algum método em particular não funciona para você, tente outro. Deus não  
se limita a um só método de curar as pessoas. Porque você iria fazê-lo?  
 

Deus pode curar da maneira que ele quiser.  
 

Temos visto pessoas vir á frente e dizer: "Quando você pôs as mãos sobre  
mim, eu estava em pé, e uma nuvem grande veio sobre mim, e eu me senti como um  
pedaço de gelatina, logo pude sentir que cada partícula de meu corpo se movia, e  
antes que eu soubesse, já estava totalmente curada". Suponho quê esta é uma das 
maneiras que se recebem a cura, mas não é a única. Nem todos tem que se sentir 
como uma gelatina, ou sentir uma nuvem sobre eles.  
 

Temos visto pessoas caírem pelo poder de Deus, e serem curadas 
instantaneamente, enquanto estão no solo.  

 

Temos visto pessoas que não têm caído ao solo pelo Poder de Deus, mas 
foram curadas de pé.  

 

Temos visto pessoas que têm caído pelo poder de Deus, mas que não foram 
curadas.  

 

Temos visto pessoas permanecerem de pé, e não serem curadas.  
 

Deus pode fazer qualquer coisa. Da maneira, e quando ele quiser.  
 

Ele pode lhe curar à caminho de casa depois de um culto. Não é necessário  
estar na igreja para ser curado, porque Deus pode curá-lo onde ele queira.  
 

Deus não só pode curá-lo em qualquer lugar, senão que ele pode fazê-lo, não  
importando qual seja o seu problema. Deus pode curar uma chaga, ou um câncer, tão 
facilmente como ele pode curar um dedo quebrado ou qualquer outra enfermidade. Em 
algumas de nossas campanhas, temos visto câncer cair do corpo, porém Deus não cura 
a todos de uma única maneira.  
 

Também já vimos pessoas vomitar câncer. Mas realmente não faz diferença se o 
câncer cai, ou é vomitado, ou simplesmente desaparece. A coisa mais importante, é 
que já não há mais câncer no corpo da pessoa.  

 

Quer você DIGA ou CONFESSE, ou de qualquer outra maneira que consiga a  
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cura, ou que cure a outros, jamais devemos esquecer a coisa mais importante: "é  
para quem recebemos a graça e o apostolado, PARA A OBEDIÊNCIA DA FÉ ENTRE  
TODAS AS GENTES PELO SEU NOME". (Romanos 1.5)  
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Capítulo VII  
 

O QUE VOCÊ VÊ, É O QUE RECEBE!  
 

Por Frances  
 

Glória a Deus que os olhos de nosso entendimento estão abertos para novas  
revelações tenhamos um maior entendimento de Sua palavra, e obras.  
 

Um dos ensinos mais importantes que o Corpo de Cristo tem recebido, é 
Marcos 11.23,24 : "Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este  
monte: Ergue-te e lança-te no mar; e não duvidar em seu coração, mas crer que se  
fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que 
pedirdes, orando, crede que o recebereis, e tê-lo-eis".  
 

Creio que neste texto, há uma dimensão que nos levará a outra área da cura. 
Os olhos de nosso entendimento são iluminados, e creio que enquanto avançamos 
nesses tempos finais, antes que Cristo venha outra vez, as pessoas vão olhar para  
dentro do mundo espiritual, como eles nunca olharam antes!  
 

Eu creio que Deus vai abrir os nossos olhos espirituais. Nós veremos mais  
atividade angelical! Muitos daqueles que nem sequer sonharam que um anjo pudesse  
vir nesse século vinte, vão se surpreender ao verem que os anjos os acompanham, 
por onde quer que vão.  
 

Veremos o poder de Deus aumentando grandemente, com relação a cura!  
 

Eu creio que o poder sobrenatural de Deus, estará operando, através de  
grande número de pessoas comuns. Por muitos anos, temos tido somente algumas 
"estrelas" as quais tem saído e posto as mãos sobre os enfermos. Não há esse tipo  
de "estrelas" no reino dos céus, por isso eu creio que Deus está levantando exércitos  
de pessoas comuns em todo o mundo, os quais sairão impondo as mãos sobre os 
enfermos e curando-os.  
 

Quanto mais nós aprendemos sobre os diferentes métodos de cura, melhor  
equipados estaremos. Desejo lembrá-lo uma vez mais, que se um método não 
funciona, prove outro, até que consiga a vitória nesta área.  
 

Quero compartilhar algo com você, que ainda não tenho comentado  
totalmente. Creio que você pode ver por algumas das coisas que têm sucedido, como  
resultado desta revelação, que abre um mundo totalmente novo para a cura. Creio 
que você encontrará isto, como centro de atração em sua própria vida.  
 

Vejamos II Reis capítulo 2: "Sucedeu pois que havendo o Senhor de elevar a  
Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. E disse Elias a  
Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: Vive o  
Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei (quero que você lembre esta frase, 
porque é muito importante) e desceram a Betel. Então os filhos dos profetas que  
estavam em Betel, saíram a Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o 
teu senhor por cima da tua cabeça? e ele disse: Também eu bem o sei, calai-vos".  
 

Observe o que disse Elias, e veja a resposta de Eliseu, e preste atenção na  



 

 

 

repetição: "E Elias voltou a dizer: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a  
Jericó. Porém ele lhe disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei,  
vieram pois a Jericó". (Notou a repetição?)  
 

"E se acercaram os filhos dos profetas que estavam em Jericó a Eliseu, e lhe 
disseram: Sabes que o Senhor hoje, tomará o teu senhor por cima da tua cabeça? e  
ele respondeu: Sim também eu bem o sei, calai-vos. E Elias disse: Fica-te aqui  
porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: Vive o Senhor, e vive a tua 
alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos".  
 

Quero me deter um pouco aqui, porque este ponto é muito vital e importante  
para sua experiência cristã. Elias continuava dizendo a Eliseu: "Fica-te aqui," note  
que repetia: "Fica-te aqui, eu vou a tal e a tal lugar, e tu espera aqui, companheiro!"  
Eliseu sabia que Elias tinha alguma coisa que ele necessitava, e por nada ele iria  
deixar de receber a bênção de Deus. Então se manteve dizendo: "De maneira  
nenhuma te deixarei ir, meu irmão. Enquanto estiveres vivo, não te deixarei. Assim 
como o Senhor vive, e como vive a tua alma, não te deixarei, vou contigo". E Eliseu 
foi junto com ele.  
 

Eliseu foi um dos homens mais persistentes na Bíblia, e eu espero que você  
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imite-o e o siga na mesma maneira de conseguir as bênçãos de Deus. Que você seja o 
discípulo mais persistente de Jesus Cristo que o mundo já conheceu, porque Deus está 
buscando pessoas persistentes! Deus lhe dará poder, mas Deus está olhando e 
procurando pessoas que sejam persistentes.  
 

A persistência obtém resultado e recompensa em todas as áreas da vida. Não 
importa em qual você está atuando, a persistência tem sua recompensa.  

 

Quero mostrar-lhe um bom exemplo disso: Eu nasci com persistência! Vivo  
com persistência. Se você me ver pessoalmente, vai ser difícil de crer, mas quando 
eu nasci, pesei somente duas libras (quase um quilo). Minha primeira cama, foi uma  
caixa de sapato, tão pequena que eu era, creia ou não! Ninguém acreditava que meus 
pais poderiam criar-me. Mas Glória a Deus! Provei que estavam enganados.  
 

Havia um pequeno fio de persistência do qual eu dependia, que dizia: "Quero 
viver, quero viver!" A persistência é muito vital; ela tem estado comigo durante toda a 
minha vida, e eu tenho louvado a Deus, por esta característica que tenho.  

 

A persistência traz o êxito. Nunca conheci uma pessoa que tenha tido 
verdadeiro êxito, sem ter persistência.  

 

Muitas vezes as pessoas se desanimam, porque põem suas mãos sobre o  
enfermo uma vez, e ele não fica curado. Então dizem: "Bem, Deus não me chamou 
para um ministério de Cura Divina". E desanimam.  
 

A primeira pessoa pela qual eu orei, morreu! Mas isso não me desanimou. Eu 
pensei, "Certamente eu encontrarei um caminho muito melhor". Não creio que tenha  
acontecido com você algo muito pior do que isto. Porém você não deve desanimar, 
siga avançando! Eu tenho que admitir, que foi um golpe para mim, quando morreu o 
primeiro.  
 

Alguém me contou recentemente de um evangelista no ministério de cura 
divina, o qual disse há alguns anos atrás: "Se eu orar por 500 pessoas, e as 500  
caírem mortas, eu seguirei adiante, orando e crendo que os enfermos serão  



 

 

 

curados!" Nós sentimos a mesma coisa.  
 

Desejo mostrar-lhe outra área da persistência, para que você veja que  
algumas vezes, não compreendemos no início o porquê de sermos tão persistentes, 
porém depois de uns cinqüenta anos saberemos.  
 

Quando eu era pequena, chegou à nossa escola, um espanhol baixinho e  
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magro, com uma máquina chamada "máquina de escrever". Hoje todos nós estamos  
familiarizados com ela, mas naquela época, era uma coisa que somente algumas  
pessoas tinham visto. Este jovem se sentou com a máquina, e começou a escrever 
palavras em um pedaço de papel, bem claras e perfeitas. Escreveu cento e vinte e  
cinco palavras em um minuto, e eu fiquei totalmente fascinada. Minha letra para  
escrever era péssima. Pensei que uma máquina de escrever seria perfeita para mim, e 
então propus em meu coração que eu seria muito boa para escrever a máquina.  
 

Me matriculei em uma classe de datilografia na escola. Depois de uma semana  
de classe, notei que era muito mais difícil do que parecia quando o jovem fazia. Mas 
tomara a decisão que ia aprender a datilografar, mesmo que não escrevesse tantas 
palavras por minuto na primeira semana.  
 

Fui até a professora e lhe perguntei: " Posso ficar na escola por um pouco de 
tempo depois da aula com você, e praticar na máquina de escrever, até o momento  
que você vai para a sua casa?"  
 

Então note o que eu disse, usando e aplicando um princípio cristão, do qual eu  
não sabia nada. Disse: "quero praticar bastante, porque vou ser a melhor e mais 
rápida da escola".  
 

Não sabia o que estava falando, e nem mesmo sabia bater as letras sem  
cometer erros, porém fiz esta declaração, porque havia proposto em meu coração,  
que ia ser a melhor datilógrafa que a escola tinha tido até então. Enquanto os demais 
alunos estavam na esquina tomando refrigerante, e fumando, e faziam tudo o que os  
moços faziam naquele tempo; eu estava na escola escrevendo, e escrevendo, e 
aprendendo a escrever a máquina.  
 

Porém isso não era suficiente, porque a professora não ficava muito tempo  
depois que a classe terminava. Haviam lojas que vendiam máquinas de escrever em 
St. Louis, onde eu cresci. Eu gastava dez centavos para ir de ônibus até o centro da 
cidade, a um lugar onde tinha três lojas, uma perto da outra.  
 

Eu entrava na primeira loja, onde haviam três máquinas de escrever em  
exibição, e dizia para o vendedor: "Estou interessada nas máquinas de escrever,  
porém posso experimentá-las? posso provar esta?" (Não creio que era desonesta,  
porque eu não lhes dizia que estava interessada em comprar uma, somente dizia que  
estava interessada nas máquinas de escrever). Então ali eu ficava, e escrevia nas  
três máquinas até que enchia completamente o papel, agradecia, e ia para a segunda 
loja. Ali fazia a mesma coisa, e então ia para a terceira. No outro dia, eu regressava e 
fazia a mesma coisa.  
 

O que eu estou tentando lhe transmitir, inculcar em você, é o desejo de  
desenvolver sua persistência. Eu usava todo o tempo que eu podia na escola, usava  
todo o tempo que a professora permanecia depois da aula, e logo depois ia até as 
lojas, e gastava todo o papel que eles tinham disponível.  
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Finalmente chegou o grande dia, quando tive o meu primeiro exame de rapidez  
e velocidade para escrever. Se eu me recordo bem, eu escrevi trinta e uma palavras 
em um minuto, com noventa e sete erros. Você nunca viu tantos erros em sua vida!  
Escrever trinta e uma palavras em um minuto não é tão mal, mas tantos erros, era  
absolutamente incrível! Mas eu havia colocado em meu coração que ia ser a melhor  
datilografa da escola. Assim que comecei a velha rotina outra vez; primeiro ficava 
depois da aula, depois ia para as lojas treinar.  
 

Finalmente veio o dia quando eu passei no teste, com quarenta palavras por  
minuto, logo cinqüenta palavras, depois sessenta, setenta, oitenta, noventa, e até  
mesmo cem palavras por minuto. Mas isso não era suficiente! Eu havia determinado  
que ia escrever cento e vinte e cinco palavras por minuto, assim como aquele  
espanhol baixinho e magro. Eu não ia me conformar com menos que isso. Segui  
praticando, até que veio o dia quando eu escrevia cento e vinte e cinco palavras por  
minuto em uma máquina de escrever manual. Realmente é necessário se colocar 
muita energia, para se escrever nesta velocidade numa máquina manual, mas eu  
consegui, e o fiz sem erros, ainda que o exame durava quinze minutos. Isto é o que a  
PERSISTÊNCIA FAZ POR VOCÊ!  
 

Eu não tenho mais talento que qualquer pessoa nesta área, porém eu tive sim,  
muita persistência. Se você continua dizendo: "Vou ser o Evangelista mais dinâmico  
do mundo" ou "Vou ter o ministério de cura mais grandioso e maravilhoso". Sabe o  
que você vai conseguir? Você vai ter exatamente o que está dizendo, provendo a vida  
que Deus disse. Se você continua sendo persistente, e segue fazendo isto, mesmo  
em momentos que desejaria estar fazendo outra coisa, terá êxito. SEJA  
PERSISTENTE EM TUDO O QUE VOCÊ FAZ!  
 

Neste tempo não entendia o verdadeiro propósito de estar aprendendo a 
escrever a máquina, porque a maioria das moças, desejavam se casar e ter sua 
família, e jamais pensavam que iam usar o que estavam aprendendo. Jamais eu  
podia imaginar, que meu esposo ia morrer em uma idade tão prematura, e que eu  
entraria no mundo dos negócios, para criar meus dois filhos. Eu louvo a Deus por esta 
habilidade que consegui, porque isto me ajudou e me permitiu criá-los. Eu era dona e  
trabalhava em serviço de secretaria, de uma pequena empresa que se tomou muito  
grande, mas não creio que essa era a única razão pela qual Deus queria que eu 
aprendesse a escrever a máquina.  
 

Sabe o que eu penso que Deus estava fazendo? Deus sabia que tinha me  
chamado para ser uma escritora: Ele sabia que eu não teria tempo para escrever à 
mão, então cinquenta anos antes de que eu usasse o talento de ser uma datilografa  
rápida e eficiente, me preparou para que eu escrevesse a máquina meus próprios 
escritos. Eu faço todo o trabalho à máquina, e depois de editar o livro, eu bato tudo 
novamente, porque eu sei como quero os parágrafos e espaços. Eu sei exatamente  
como eu quero cada coisa em um livro, e isso eu jamais poderia fazer, se não tivesse 
sido persistente em aprender datilografia.  
 

Agora voltemos a Elias e Elizeu. Continuando com II Reis, no capítulo 2, versos  
7 e 8: "E foram cinquenta homens dos filhos dos profetas, e de longe pararam de 
fronte; e eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa, e a 
dobrou, e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas; e passaram 
ambos em seco"(Lembre-se que Elizeu ficou muito impressionado com isso).  
 

O versículo 9 diz: "Sucedeu pois que havendo eles passado, Elias disse a  
Elizeu: Pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. E disse  
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Elizeu: Peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim". Ele não estava  
satisfeito em receber umas migalhas de poder de Elias, e nem tampouco em ter o 
mesmo poder de Elias. Ele era um avarento espiritual, queria quantidade dobrada!  
Era um glutão espiritual, e isso é o que CADA UM DE NÓS deve ser, UM  
VERDADEIRO GLUTÃO ESPIRITUAL! Eu admiro Elizeu, porque ele desejava tudo o  
que Deus tinha para ele. Agora vejamos o que disse Elias: "Coisa dura pediste. Se  
me vires quando for tomado de ti, assim se fará; porém, se não, não se fará". Eu  
quero que a partir de agora você grife o verbo VER, porque isto vai desempenhar um 
papel muito importante em sua vida.  
 

"E aconteceu que indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com  
cavalos de fogo, os separou um do outro; e Elias subiu ao céu num redemoinho. E  
VIU Eliseu e clamou:" Meu pai, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros! E nunca 
mais o viu; e travando dos seus vestidos, os rasgou em duas partes".  
 

Eliseu poderia ter sido distraído por muitas coisas. Poderia ter observado as  
árvores e dito: "Olha que bonitas árvores, as folhas estão mudando de cor. Ele ainda  
era um moço, e poderia ter dirigido seus olhos às jovens e deixar que passasse a  
bênção de Deus. Mas porque foi um homem PERSISTENTE, e manteve seus olhos  
no alvo, VIU a Elias quando foi elevado em um redemoinho, e OBTEVE O QUE  
QUERIA!  
 

Ele era um verdadeiro homem de ação. Aqui encontramos a fé em ação. "E 
tomou a capa de Elias que lhe cairá, e feriu as águas e disse: Onde está o Senhor  
Deus de Elias? Então feriu as águas, e se dividiram elas para uma e outra banda, e 
Elizeu passou".  
 

Eliseu poderia ter pego o manto e dizer: "Isto é tão santo e tão puro que eu não  
posso vestir". Porém ele sabia que Deus não faz acepção de pessoas, assim que o  
levantou, e fez o mesmo que fez Elias. Ele pensou: "Olha o que vou fazer, vou ferir as 
águas, e observe como elas se separam!" E então, ZÁZ! E as águas se abriram.  
Eliseu VIU quando Elias se separou dele, e imediatamente pôs em prática, o que vira 
Elias fazer.  
 

Um dia eu estava ensinando sobre a persistência no rádio, e enquanto  
ensinava, pude descobrir uma nova dimensão que se me abria na palavra "VER". Eu  
comecei a pensar: "Senhor, temos falhado em fazer as coisas, porque não estamos  
olhando com olhos espirituais, da maneira como deveríamos ver?"  
 

Alguns anos atrás um evangelista disse: "Um homem veio a mim na reunião 
passada, me deu um pedaço de papel e me disse: O Senhor me falou para que lhe 
desse isso. Pensei que era um bilhete, ou pedido de oração, e coloquei no bolso do 
paletó.  

 

Ele esqueceu tudo aquilo, até o momento que chegou em sua casa, e então o  
tirou do bolso. Era um cheque de cem mil dólares. Eu sempre fico emocionada e  
contente quando um outro ministério recebe uma grande oferta, porque nos sentimos  
felizes por todos os ministros evangélicos. NÓS ESTAMOS COM TODOS OS  
MINISTÉRIOS CRISTÃOS QUE PREGAM O VERDADEIRO EVANGELHO DO  
SENHOR JESUS CRISTO! Nenhum de nós temos ciúmes em nossas vidas. Fico 
maravilhada porque penso que se Deus o faz por um, o fará por outros também, 
porque ele não faz acepção de pessoas.  
 

Charles e eu nos dirigíamos a uma reunião certa noite, e eu lhe perguntei:  
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"Porque nunca ninguém veio até mim e me disse: "Frances, O Senhor me disse que  
te desse um cheque de cem mil dólares?" Realmente eu estava falando com Deus, e 
Ele me disse: "Porque você nunca os vê.  
 

Foi uma surpresa tremenda para mim, e então comecei a exercitar o que o  
Senhor me disse. Descobri que há duas classes de visão: Há a visão espiritual, 
aquela que Deus dá em uma circunstância especial, particular, e em um tempo 
específico; e há a visão natural, onde você se levanta pela palavra de Deus, e 
começa a Ver uma promessa em seu espírito e isto se tornará realidade.  
 

Creio que estamos vivendo os dias como aqueles relatados em Atos 2.17: "E  
nos últimos dias, acontecerá diz Deus, do meu Espírito derramarei sobre toda a  
carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos mancebos terão 
visão e os vossos velhos sonharão sonhos". Nós necessitamos ser mais sensíveis ao  
Espírito Santo, como nunca antes, e saber que função essas visões e sonhos 
significarão em nossas vidas.  
 

No livro A Quarta Dimensão, o Pastor Paulo Yongg Cho diz: "permitamos que  
o Espírito Santo venha, e vivifique as escrituras que lemos, e que dê sonhos aos 
velhos". E em outro capítulo ele diz: "...o Espírito Santo tem vindo para cooperar  
conosco, e ajudar os jovens terem visões porque a Palavra de Deus diz: "Onde não  
há visão, o povo perece". Se você não tem visão, então não está sendo criativo; e se 
deixa de ser criativo, então vai perecer.  
 

"As visões e os sonhos são a linguagem da quarta dimensão, e o Espírito  
Santo se comunica por meio deles. Somente através de uma visão e um sonho, você  
pode visualizar e sonhar com igrejas grandes. Você pode visualizar um novo campo 
missionário, e pode visualizar o crescimento de sua igreja".  
 

A visão tem que ser dada pelo Espírito Santo, ou não se tornará em realidade. 
Você não pode usar sua imaginação para criar coisas altas, que não estão de acordo  
com a Palavra de Deus. Comece a visualizar de acordo com Sua Palavra, e verá o 
que vai acontecer.  
 

Prontamente eu busquei em Lucas 6.38 que diz: "Dai e ser-vos-á dado, boa  
medida, recalcada, sacudida, e transbordando vos deitarão no vosso regaço: porque 
com a medida com que medirdes, vos medirão também de novo".  
 

Então eu disse: "Agora, Pai Celeste, Charles e eu temos dado, e dado, e dado 
para a tua obra. Agora eu penso que chegou o momento para que nós recebamos o  
retorno, pois nós temos tanta necessidade no Seminário Bíblico Cidade de Luz. 
Quero te pedir que me dês uma visão de um cheque".  
 

Creio que não tive fé para 100.000 (cem mil dólares) porque instantaneamente 
Deus me deu uma visão, mas foi de um cheque de 1.000 e tudo o que vi foi a mão de  
um homem entregando-o. Maravilhoso!  
 

Dois textos das Escrituras: "meu povo foi destruído por falta de conhecimento" 
e mais, "sem visão o povo perece". E aqui estava eu, sentada em um carro, e com a 
visão de um cheque de mil dólares.  

 

E aquilo não era anti-bíblico, porque eu podia depender de Lucas 6.38.  
 

Naquela noite eu estava tão entusiasmada, que entrei na reunião, quase  
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correndo. E comecei a pensar: "Quem é, Senhor? quem é Senhor?" e continuava à  
cada pessoa que entrava e pensava comigo: "deve ser esta, ou aquela," e assim 
fiquei naquela expectativa.  
 

Ninguém me deu o cheque naquela primeira noite.  
 

Eu não disse: "Bem, creio que Deus não quer que eu tenha este cheque". Não,  
porque eu sou Persistente! A segunda noite chegou, e até o final do culto, nada. Eu  
estava na livraria, onde vendemos os livros, e cada homem que vinha, eu pensava de  
novo: "Será você? Não! Você? Não! Você? Não!"  
 

A segunda noite passou, e ninguém até aquele momento havia me dado um 
cheque.  

 

Eu não desanimei, porque nós ainda tínhamos mais uma noite de culto. Eu  
repeti o mesmo procedimento, em vão! Eu não estava desencorajada. Quando estava 
empacotando os livros para a próxima parada, me esticando para alcançar uma caixa,  
um homem caminhou detrás de mim e disse: "Frances, o Senhor me disse que te  
desse isto". Não o pus em minha bolsa, o examinei ali mesmo. ERA EXATAMENTE  
COMO EU TINHA VISTO EM MEU ESPÍRITO; UM CHEQUE DE MIL DÓLARES!  
Quase explodi!  
 

Esperei apenas o momento certo para dizê-lo a Charles. No outro dia estava  
muito animada, porque vi uma nova dimensão que se abria em nossas vidas. Eu 
disse: "Charles isso é excitante, vou pedir a Deus outra visão".  
 

E vi outro cheque de mil! Minha fé ainda não tinha subido de mil mas o certo é  
que duas noites depois, um homem enviou seu filho correndo pela nave da igreja 
antes de começar o culto, com um cheque de mil dólares. Sabe porque ele estava  
fazendo isso? Porque ele tinha dado mil havia ano, e havia recebido cem mil em 
retorno. Ele quase não podia esperar até o momento quando fossem recolher as 
ofertas, para começar de novo a semear.  
 

Uma vez mais, vi uma nova dimensão operando! Senti Deus abrindo os olhos  
do meu espírito, para ver mais, daquilo que ele tinha para nós. Estava realmente  
empolgada, disse: "Deus, tu me permites ter uma visão um pouco maior?  
Necessitamos muitos cheques de mil dólares, para conseguir alcançar as multidões 
que tu tens posto em nossos coração".  
 

Em nossa próxima viagem, havíamos saído do Hotel, quando eu vi brilhar em  
minha mente, a imagem de um cheque de cinco mil dólares. Então pensei: "Que  
tremendo, nunca tivemos uma pessoa que pusesse um cheque de cinco mil na  
oferta". Porém estava empolgada, e disse: "Senhor, quer dizer que vais colocar um 
cheque de cinco mil na oferta de hoje?" E de alguma maneira na forma que Ele me 
falou, foi assegurando que o cheque ia estar na oferta.  
 

Que sentimento glorioso nós tínhamos para este fato inédito em nosso  
ministério!  
 

Charles estava pregando esta noite, e depois que foi recolhida a oferta,  
procurei um lugar para sentar-me, até que chegasse o momento de orar pelo povo. O  
ar condicionado não estava funcionando, e fazia muito calor. As luzes das câmaras  
de filmagens para a televisão estavam verdadeiramente quentes. Então vi uma porta 
aberta e pensei: "Vou sair por um momento, porque está fazendo muito calor aqui, e  
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quando Charles precisar de mim, regressarei".  
 

Sai da plataforma, e entrei naquela porta. Descobri que estava no quarto onde  
os diáconos contavam a oferta. Eles me perguntaram: "Quer nos ajudar a contar a  
oferta?" Meu coração batia fortemente, e a primeira coisa que fiz, foi tratar de separar 
todos os cheques. Então olhei com cuidado cada um, mas não tinha nenhum de cinco 
mil dólares.  
 

Os diáconos estavam contando o dinheiro quando repentinamente, eu vi  
mais um pedaço de papel debaixo das notas, e então o alcancei. Você nunca viu  
ninguém com uma ação tão rápida em sua vida. O abri, e ali estava: era um  
cheque de cinco mil dólares para o nosso ministério. ERA A PRIMEIRA VEZ EM  
TODO O NOSSO MINISTÉRIO QUE ALGUÉM COLOCAVA UM CHEQUE  
DESTE VALOR NA OFERTA, EXATAMENTE COMO EU HAVIA VISTO! Aleluia!  
 

Hoje eu vejo em meu espírito um cheque de um milhão de dólares para a 
obra do ministério. O tenho confessado por quase três anos, e o tenho visto em 
meu espírito, e sei que acontecerá.  

 

E como resultado do que tenho visto, eu começo a pensar: "Se isto  
funciona no tocante a dinheiro, porque não vai funcionar em outras áreas da 
vida?" Comecei a pensar que isto deveria funcionar também na área da cura 
divina. Então preguei sobre isto, acerca de "ver" e disse: "Deus preparou uma 
quantidade de presentes para nós faz dois mil anos. Mas o problema é que a 
maioria de nós, só aceitamos uma parte deste presente quando nascemos de 
novo. Temos que entender que há mais de um benefício neste presente".  
 

"Quando todas as igrejas começarem a pregar o significado total da 
salvação, vocês verão as pessoas entrarem nos cultos sem serem salvas, 
doentes, endemoninhadas e cheio de problemas, saírem Salvos, Curados, 
Libertados e Batizados com o Espírito Santo, TUDO AO MESMO TEMPO!"  

 

"Muitos crêem que a salvação só inclui uma coisa — vida eterna, porém  
biblicamente vemos que inclui muitas coisas das quais, vida eterna é uma delas.  
A palavra grega "soteria" que traduzimos como Salvação, inclui também o 
significado de libertação, saúde, resgate e,segurança".  
 

Continuei pregando, e disse: "Quantos de vocês crêem que Jesus levou  
todas as nossas enfermidades no calvário? Pois cada uma das trinta e nove  
chicotadas e chagas que levou nas suas costas, era uma enfermidade diferente".  
 

Creio que quando Jesus estava na cruz, sua aparência não era humana, por  
causa do horrível castigo que recebeu. Creio que seu corpo estava tão desfigurado, e  
Ele sentia tanta dor, que eu não o teria reconhecido como um ser humano. Você  
pode imaginar todas as doenças de paralisia mental, mongolismo, todas as doenças 
desde o primeiro ser humano até o último, e tudo isso sobre Jesus, sobre seu corpo. 
Veja-o com todo o câncer, desde o primeiro homem até o último.  
 

Todo o caso de diabete, desde o primeiro até o último ser humano estava 
sobre Jesus. Nomeie qualquer enfermidade, ela estava sobre o corpo de Jesus, 
desde o primeiro até o último homem.  

 

Não creio que Jesus estava na cruz como a maioria dos artistas o pintam. Eu 
creio que esses que eles pintam, nem se parecem com o Jesus que caminhou até o  
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Gólgota.  
 

Isaías 52.14 diz: Como pasmaram muitos á vista dele, pois o seu parecer  
estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua figura mais do que a 
dos outros filhos dos homens".  
 

Agora, porque pasmaram e se horrorizaram quando o viram? Porque seu  
corpo, tinha um aspecto terrível! Pode você imaginar toda a enfermidade cerebral do  
mundo sobre ele? pode você ver todas as enfermidades de paralisia sobre ele? 
Milhões de todas as classes de enfermidades sobre Jesus ao mesmo tempo.  
 

Você pensa que seus dedos estavam direitos? Não, penso que seu corpo  
estava torcido, que jamais o reconheceríamos. Ele era como algo de espanto — seu  
rosto, toda a sua aparência, foi desfigurada mais do que a de nenhum homem, porque 
nenhum outro tem sofrido tanto como Jesus, que Levou Todas as Enfermidades.  
 

E logo Isaías 53.10 diz: "Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o  
enfermar..." Foi a vontade de Deus que ele se enfermara. Porque? Porque ele amava  
tanto a você e a mim, que pôs toda a enfermidade sobre Jesus, para que nós não 
necessitássemos levá-las.  
 

Isaías 53.5 diz: "Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído  
pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas  
sua pisaduras, fomos sarados!" NÓS FOMOS E SOMOS TOTALMENTE  
CURADOS!  
 

Sabe porque muitos de nós não recebemos a cura que necessitamos? 
Porque nós não a vemos em Jesus. Creio que o dia em que os nossos olhos  
espirituais se abrirem, e vermos nossa cura nele, é o dia que receberemos  
qualquer cura que necessitamos. Quando começarmos a ver nossas  
enfermidades de volta sobre Jesus, onde realmente pertencem, a cura será uma 
realidade em nossa vida.  
 

Comece a ver para você mesmo. Comece a ver para outros. Quando você 
começar a ver, simultaneamente sucederá em sua vida. Comece a ver seu corpo  
enfermo no corpo de Jesus, onde realmente deve estar, e seu corpo será outro,  
completamente curado!  
 

Mas seja PERSISTENTE! Se não recebe a cura na primeira vez que você  
"pensa" que vê sua enfermidade sobre Jesus, siga tentando. Siga vendo sua  
enfermidade sobre Ele, onde ela realmente pertence. Tenho uma pequena nota 
em minha Bíblia que diz: "Ele a tomou, deste modo não tem sentido, que ambos a 
tenhamos".  
 

A primeira noite que preguei esta mensagem, esperando que as pessoas 
pudessem ver suas enfermidades sobre Jesus, disse com cuidado ao final: "Se  
há alguém na assistência, que pode ver sua enfermidade sobre Jesus, quero que  
venha a frente". Foi um momento de muita tensão para mim, porque sabia que 
estava me aventurando em uma nova esfera da cura divina. Um homem veio à  
frente, e eu lhe perguntei: "Qual é o seu problema?" Ele disse: "Faz quatorze 
anos que sofri um acidente de trabalho. Meu omoplata está paralisado, e não  
posso levantar meu braço; mas enquanto você falava ,esta noite, eu comecei a 
ver isto em Jesus. Logo o vi com um omoplata paralisado. Então eu me vi como  
se estivesse atirando uma bola de beisebol, e eu não tenho podido fazer isso  



 

 

 

durante quatorze anos". Enquanto ele me dizia isto, pôs sua fé em ação, e  
começou a mover o braço e agitá-lo, na mesma forma que havia visto na visão. 
Glória a Deus! estava funcionando com relação a cura também.  
 

Outra mulher se exercitou ao vê-lo, porque possuía um problema semelhante, e 
foi totalmente curada aquela noite.  

 

Nossa fé estava crescendo neste método de cura divina. Assim que voltei a  
pregar essa mensagem em outra cidade. Comecei a ver como os olhos espirituais das  
pessoas eram abertos. Uma vez mais fiz o convite para as pessoas virem à frente, e  
tive muito cuidado a dizer: "Desta vez, eu quero que somente as pessoas que 
realmente podem ver sua enfermidade sobre Jesus, passem à frente".  
 

Perguntei à primeira mulher o que ela vira. Me disse: "Vi meu esôfago cheio de  
furos. Vi meu corpo cheio de artrites, pois tenho em meu joelho, nas costas e em todo o 
corpo". Sabe o que ela recebeu? Nada, porque não viu sua enfermidade sobre Jesus.  
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Viu somente em si mesma. Estava vendo as coisas no natural. Não as estava vendo em 
Jesus.  
 

A próxima mulher estava em uma cadeira de rodas. Lhe perguntei: "Querida, o  
que é que tu vês?" Ela disse: "Eu me vejo caminhando sobre a plataforma esta noite".  
Então lhe perguntei: "verdade?" ela disse: "Sim!"  
 

Perguntei: "Quanto tempo faz que caminhou pela última vez?" Ela respondeu:  
"Nunca caminhei, A pólio me atacou quando eu ainda era um bebê, e nunca caminhei".  
 

Minha fé estava realmente sobre o muro, mas eu creio que para Deus, nada é  
impossível!  
 

E ela continuou - "Eu vejo minha pólio sobre o corpo de Jesus!"  
 

Então assim como Elias disse a Elizeu, eu lhe disse: "Se tens visto em Jesus,  
assim lhe será feito". Então citei o texto que sempre uso: "Não tenho prata nem  
ouro,.mas o que tenho isto te dou. Em Nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e 
anda" (At 3.6).  
 

ELA SE LEVANTOU E COMEÇOU A CAMINHAR! Porque ela viu que já  
não tinha pólio, mas que a pólio estava em Jesus há quase dois mil anos, ali  
onde pertencia e deveria estar. Não andou normalmente como você e eu  
andamos, mas ela estava caminhando. Suas pernas que jamais se haviam 
movido, davam passos na plataforma e no auditório.  
 

Nesse momento minha fé realmente cresceu, e eu fiquei confiante como  
um tigre. "Eu sabia naquele momento, que qualquer um que pudesse ver a 
enfermidade sobre Jesus, seria curado".  
 

Eles caminharam para cima e para baixo.  
 

Esta mulher tinha estado na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital,  
porque tinha uma hemorragia contínua já há quatro meses. Os médicos disseram 
que ela ia morrer naquele dia, antes que o culto terminasse, porque sua condição  
era gravíssima. Mas agora, aqui estava ela correndo por todo o salão de baile, 
realmente "bailando".  



 

 

 

No dia seguinte ela estava correndo pelas montanhas, onde a  
Universidade está localizada dizendo: "Eu agora não sinto nem fraqueza mais"!  
 

ELA VIU SUAS ENFERMIDADES DE VOLTA SOBRE O CORPO DE JESUS!  
 

Os milagres ocorrem quando nós vemos nossos problemas sobre Jesus,  
que os levou realmente por todos nós.  
 

Fomos a outra cidade onde estávamos sobre uma plataforma circular.  
Uma mulher foi trazida à frente, a qual tinha esclerose múltipla. Eu lhe perguntei:  
"O que é que vês?"  
 

Ela disse: "Me vejo totalmente curada da esclerose múltipla, porque está  
sobre o corpo de Jesus, e sabe o que mais vejo?" Eu disse: "Não, o que mais  
você vê?"  
 

Ela respondeu: "Me vejo correndo em círculo sobre esta grande plataforma".  
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Eu lhe repeti o que Elias disse: "Se me vês quando for tirado de ti, receberás o  
que pedes, mas se não, não". E disse mais: "você tem visto em seu espírito, agora 
vamos vê-lo no natural".  
 

Essa mulher começou a correr em círculos ao redor da plataforma. Eu a quis  
ajudar pelo braço, mas ela quase arrancou minha mão direita e disse: "Eu me vi 
correndo sozinha, e não com ajuda de ninguém". Glória a Deus! Aleluia! Ela não 
correu somente uma vez ou duas em volta da plataforma, mas umas dez vezes.  
Porque? Porque ela entrou em uma nova dimensão, e viu que a enfermidade estava 
onde pertencia, no corpo de Jesus.  
 

Eu poderia escrever um livro completo, somente sobre pessoas que receberam  
a cura, por ver suas enfermidades sobre o corpo de Jesus, mas eu creio que  
podemos ir muito mais além em muitas outras áreas. Eu fico pensando no Pastor  
Paul Cho, quando pregava com as cadeiras vazias em sua igreja. Mas ele não olhava  
nenhuma. Então ele pregava com os olhos fechados, e via cada assento e cadeira  
ocupada. Ele viu um auditório para dez mil pessoas, totalmente repleto delas. Se ele  
abrisse os olhos, sabe o que teria visto? Talvez quinze ou vinte pessoas, ou quem 
sabe umas trinta e cinco quando a igreja estava crescendo. Mas ele conservou os 
olhos fechados. Começou a ver em seu espírito esse grande auditório totalmente 
repleto de pessoas. Hoje tem uma igreja de mais de quinhentos mil membros.  
 

Eu creio que isso nunca teria acontecido, se o Pastor Cho tivesse aberto seus  
olhos, e pensado: "Oh, só quinze pessoas no santuário hoje!"  
 

Ele fechava seus olhos, e via em seu espírito. Ele viu um auditório repleto de  
gente, até mesmo em pé. Ele não viu o que estava ali no natural. Ele visualizou os  
perdidos , que viriam a Jesus em quantidade sem precedentes. Glória a Deus!  
 

Desejo enfatizar, que quando falo a respeito de ver, não estou me referindo a 
imaginação. Falo em ter fé que uma coisa será realizada. A imaginação pode colocá- 
lo em problemas. A visão da fé, traz as respostas.  

 

O seminário que estamos construindo chamado "A Cidade de Luz," Deus nos  
tem dado uma visão sobre ele. Posso ver a orquestra maior do mundo tocando lá. 
Posso ver Deus trazendo músicos de todo o país, para tocar na Cidade de Luz. No  
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momento ainda não o temos, mas sei que será uma realidade, porque tenho visto 
com meus olhos espirituais.  
 

Vejo nossa escola de ministério, repleta de estudantes; vejo tantos estudantes,  
que não temos lugares suficientes. Isto é o que vejo em meu espírito, e sei que é o 
que vai acontecer. Eu creio com todo o meu coração, minha alma e minha mente.  
 

Creio que veremos a Glória de Deus em milagres e curas, se tão somente  
abrirmos nosso espírito, para vermos as coisas que Deus tem para nós, ao invés de 
ver o que o diabo oferece.  
 

Para muitas pessoas é mais fácil crer no que o diabo oferece, do que o que  
Deus tem para nós. Necessitamos uma visão sobrenatural, para olhar em uma área, e  
contemplar o que Deus nos está oferecendo. O diabo quer que você se veja enfermo  
e em pobreza, mas Deus disse: "Amado, eu desejo que tu sejas próspero em todas 
as coisas, e que tenhas saúde, assim como prospera a tua alma" (III Jo 2).  
 

Se você necessita cura — Veja-a!  
 

Se necessita finanças — Veja-a!  
 

Se necessita libertação — Veja-a!  
 

Se necessita um companheiro — Veja-o!  
 

Se necessita que seu esposo ou esposa seja salvo — Veja-os!  
 

Se necessita e quer que seus filhos sejam salvos — Veja-os! Visualize-os com  
a Bíblia debaixo do braço, pregando o Evangelho!  
 

Esta é uma dimensão sobrenatural e espiritual, que pode ser recompensada.  
Quero adverti-lo que não permita que sua imaginação o guie. Não tente visualizar  
algo, que não está de acordo com a Palavra de Deus. Concorde com Sua Palavra, e  
veja isto acontecer, porque O QUE VOCÊ VÊ, É O QUE RECEBE !  
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Capítulo VIII  

 
CONDIÇÕES PARA RECEBER A CURA!  

 
Por Frances  

 

Muitas pessoas se surpreendem ao descobrir que há algumas condições para se  
receber o poder Curador de Deus. Enquanto você lê este capítulo, eu quero que você  
tenha sempre em mente que DEUS É SOBERANO!  
 

Deus pode fazer exatamente o que Ele quer, quando Ele quiser, e exatamente 
para quem Ele deseja.  

 

Quando nós pensamos que já temos tudo seguro, e pensamos que já sabemos  
tudo concernente a certo método de ministrar a cura, sabe o que acontece? "Deus  
intervém na cena e diz: "Agora veja, Eu quero te mostrar, que Eu posso fazer isto muito 
bem, de outra maneira".  
 

De qualquer modo, há certas linhas básicas para nos guiar, que nós precisamos 
seguir. Uma delas é que existem condições.  

 

Através de toda a Sua Palavra, Deus é um Deus de "nossa" e "sua" parte.  
 

Nós fazemos nossa parte, e Deus faz a dele. Deus diz: "Tu fazes isto, e Eu farei  
aquilo".  
 

Ele é um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus de graça. Mas Ele  
põe certas restrições porque todos nós, necessitamos de regra para guiar-nos.  
 

É a mesma coisa como uma criança. Se você a cria sem nenhuma restrição, terá 
um pequeno animalzinho selvagem em suas mãos.  

 

Se você permite a seus filhos que escolham livremente o que querem comer, o  
que escolheriam? Doces, doces e mais doces, e provavelmente só isso. Mas se  
assim o fizerem, quando crescerem, não terão dentes. Serão muito sujeito às  
doenças, não terão corpos saudáveis. É por isso que nós como pais, temos que  
propriamente criá-los. Precisamos estar vendo quais as comidas que eles comem, se 
são boas para seus corpos, para que não sejam débeis e doentios.  
 

Malaquias 4.2 há uma versão que diz: "Mas para vós que temeis o meu nome,  
o Sol da Justiça sé levantará com salvação em suas asas. E vocês sairão livres, 
saltando de gozo, e crescerei como o bezerro do cevadouro".  
 

Qual é a condição que encontramos nesse texto? É que: "Vós que temeis o  
meu nome". Este temor que a Bíblia se refere, não é o tipo de temor que o diabo  
muitas vezes coloca sobre nós, mas ao contrário. É a classe de temor que todos nós 
precisamos ter em nossas vidas, é reverência a Deus. Se você deseja a cura para o 
seu corpo, então Malaquias 4.2 nos diz, que uma das condições é Temer ao Senhor.  
 

Há muitas pessoas no mundo de hoje, que não tem temor a Deus. Há muitos  
que maldizem a Deus até a hora da morte. Você pode perguntar, se por um acaso  
Deus nunca curou um pecador. Sim Ele o fez, porque É SOBERANO! Ele pode curar  



 

 

 

a um crente verdadeiro, ou a um pecador da mesma maneira.  
 

Certa noite numa campanha de milagres, um homem ateu, agnóstico, estava 
sentado na galeria; fazia brincadeiras com o que ele pensava, que era uma série de 
curas "falsas". Charles apontou para a galeria e disse: "Alguém na galeria tem uma  
inchação grande debaixo do seu braço; ela tem estado doendo, mas agora, você  
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acaba de ser curado". Este homem tinha um tumor do tamanho de um ovo debaixo do  
seu braço, que desapareceu instantaneamente! Veio correndo o mais rápido que 
pode à plataforma, e mudou seu modo de pensar com relação a crer.  
 

Os milagres fazem com que um pecador perdido seja transformado, e 
mude rapidamente.  

 

Provérbios 3.5 na versão Ampliada diz: "Descansa no Senhor, confia com 
todo o teu coração e tua mente".  

 

Não diz por acaso, "Descansa no Senhor parcialmente, " ou "confia nele  
só no dia de Domingo, mas não te preocupes de confiar na segunda, terça e  
quarta-feira, diz? Não! Diz: DESCANSA NO SENHOR COM TODO O TEU  
CORAÇÃO E TUA MENTE, e não te estribes em teu próprio conhecimento ou  
entendimento. Reconhece-o em TODOS os teus caminhos, e Ele endireitará as  
tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme com reverência e 
adora ao Senhor, e aparta-te (complemente) de todo o mal" (Pv 3.5-7).  
 

O último versículo nos dá as condições e o versículo oito nos dá a  
recompensa: "Porque isso será remédio (saúde) para o teu corpo, e refrigério 
para teus ossos". Aprender a depender, é medicina divina.  
 

Se deseja ser curado dos nervos, obedeça as condições acima citadas, e 
verá o que vai acontecer. É o melhor remédio que eu conheço.  

 

A última frase também fala clara e realmente a cada um de nós, porque  
diz que nos apartemos TOTALMENTE de toda a maldade. Não só um pouco de 
tempo, mas PARA SEMPRE.  
 

No mundo em que vivemos hoje, estamos rodeados de tentação a cada  
dia. Mas o que disse Deus? ELE DISSE QUE DEVEMOS NOS APARTAR  
TOTALMENTE DE TODO O MAL E TODA MALDADE!  
 

Você não pode viver em pecado, e esperar o melhor de Deus.  
 

Você não pode viver um pouco de tempo na "fábrica" do diabo, e esperar  
que a vida abundante de Deus flua sobre sua vida. Você não pode viver sobre o 
controle do inimigo, e esperar que as bênçãos de Deus inundem sua vida. Deus 
disse que você deve se apartar do mal.  
 

Quem tem que se apartar? NÓS, Deus não vai fazê-lo.  
 

Ele nos dá o poder que nós necessitamos, porém deixa que a decisão seja  
nossa. Ele diz, que nós temos que nos apartar totalmente do mal.  
 

Ali está a condição, e ali está a promessa. Se todos os que padecem de  
"crises de nervos" no mundo, tão somente confiassem em Deus, e cumprissem o 
resto deste versículo, haveriam menos pacientes "nervosos".  



 

 

 

E a respeito de um pecador que acaba de ser salvo? Teria que estar com  
saúde, curado, antes de ser um Cristão? Não, mas algumas vezes, primeiro é 
necessário ser Cristão, antes de ser curado.  
 

Antes de ser salva, eu tomava dezenove gramas de um medicamento 
chamado Tireóide todos os dias, era uma dose excessiva. O médico tinha me  
passado este remédio, para corrigir uma insuficiência suprarrenal em meu corpo.  
 

Eu era uma vítima da enfermidade conhecida como "mal de Addison" e todos  
os dias lá para as três da tarde, eu não parecia um ser humano. Minha pele se 
tomava cinzenta quase negra, e logo me vinha um desmaio.  
 

Um dia Deus tratou comigo no hospital, e eu comecei a buscá-lo. Mesmo  
quando tinha dificuldade de admitir que era uma pecadora. Mas quando eu fui salva  
nove meses depois, eu queria tudo o que Deus tinha para mim. Queria depender  
dele, confiar nele, descansar nele, e desejava verdadeiramente apartar-me do mal e 
de toda a coisa mal que conhecia.  
 

Deus viu o meu coração, é o dia que fui salva, me curou instantaneamente.  
Nunca voltei a tomar uma grama daquele medicamento, porque o poder curador de  
Deus, correu por todo o meu corpo, e fui total e instantaneamente curada da  
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enfermidade "mal de Addison" a qual normalmente é fatal. E eu nem sequer notei, até 
que semanas mais tarde, me lembrei que já não tomei nenhum remédio.  
 

É possível que você pergunte. Porque me deram tireóides em lugar de  
cortisona, que é o medicamento que geralmente se tratam os pacientes com esta  
enfermidade? Os médicos disseram que minha tiróide estava destruída pela super- 
dose de cortisona; então me passaram as super-doses de tireóides. Apesar de tudo  
isso, hoje tenho uma glândula tiróide perfeita e normal. Glória a Deus!  
 

Vamos ver outra promessa condicional. Esta se encontra no Salmo 128.4  
"Bênçãos sobre todos os que reverenciam e confiam no Senhor, SOBRE TODOS 
OS QUE LHE OBEDECEM" (Bíblia Viva). Você sabia que muitas pessoas confiam 
no Senhor e reverenciam-no, mas são desobedientes? Conheço pessoas que vão  
ao culto de adoração e dizem: Aleluia, eu te louvo e te adoro Senhor!", e em 
seguida, ao sair da igreja, já voltam ao pecado.  
 

Muitas pessoas fazem isso, sem reconhecer o que estão fazendo. Mas a  
Bíblia diz: "Bênçãos sobre todos os que reverenciam e confiam no Senhor, sobre 
todos os que O OBEDECEM!" a cura é uma dessas bênçãos.  
 

Deus tem muitas leis naturais. Há tempo de estar acordado, e tempo de  
dormir. Há um tempo para cada coisa. Deus espera que você cuide de seu corpo. 
Se deseja estar com saúde, bem saudável, não pense em adoecer. Eu necessito  
dormir oito horas, algumas pessoas necessitam dormir um pouco menos ou um  
pouco mais. Mas você não pode descuidar-se das leis da saúde de Deus, e manter 
um corpo saudável.  
 

Há um preço que você tem que pagar, se você o faz. Eu fumei por trinta e  
cinco anos, e acabei fumando cinco maços de cigarro por dia. Seu corpo sofre  
quando você fuma por tantos anos; é a pior coisa do mundo para o seu sistema  
circulatório. Muitas pessoas morrem de câncer no pulmão, e muitas morrem pelo  
endurecimento das artérias, porque não tiveram cuidado de seus corpos;  
simplesmente continuaram fumando, e fumando, sem se importar com o que Deus e o  
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governo dizem com respeito ao mal que acarreta. Isso é pouco sábio, não é verdade? 
É a mesma coisa de pegar uma faca a cortar sua garganta um pouco cada dia; muito 
em breve vai cortar e tirar toda a cabeça fora.  
 

Na Bíblia viva, o salmo 128 continua dizendo: "Sua recompensa por obedecer ao 
Senhor, será prosperidade e felicidade".  

 

Sua recompensa por obedecer ao Senhor será prosperidade e felicidade, e ainda  
coisas específicas: "Tua esposa estará contente em tua casa. E olha a esses filhos, 
eles se sentam ao redor da mesa, vigorosos s saudáveis; como plantas de oliveira.  
Essa é a recompensa de Deus àqueles que o reverenciam, e confiam nele"  
 

Fico encantada com o que a Bíblia diz em Hebreus 11:6: "Pois quem se  
aproxima de Deus, creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam "Deus  
dá recompensa àqueles que crêem e confiam nele. DEUS É UM DEUS  
GALARDOADOR!  
 

Creio pessoalmente que a saúde divina, é uma das recompensas que Deus dá,  
quando o buscamos com diligência. Creio que a cura divina é uma das bênçãos, que  
vêm sobre as pessoas que o buscam diligentemente. E ainda há mais!  
 

Ele vai recompensá-lo com Felicidade!  
 

Ele vai recompensá-lo com Vida Abundante!  
 

Ele vai recompensá-lo com prosperidade Financeira!  
 

Ele vai recompensá-lo com uma dedicada esposa ou esposo!  
 

A cura e a saúde, são duas das coisas mais importantes que podemos desejar.  
Se você tivesse que escolher, entre ter saúde e ser rico creio que seria muito mais  
importante ser saudável. Não adiantaria nada, ter todo o dinheiro do mundo, se tivesse 
que viver com uma doença constante. No capítulo 28 do livro de Deuteronômio, Deus 
nos mostra muitas de suas condições para se obter a saúde divina.  
 

Escutar diligentemente, significa escutar com sua mente, com seu coração,  
com seu corpo, com sua alma, com TUDO O QUE VOCÊ TEM! Não significa escutar a  
Deus, enquanto se escuta o rádio, ou vê a televisão, e se está escutando a alguém  
mais ao mesmo tempo. Significa que quando o escuta você fecha o seu ouvido, a tudo  
o que o rodeia, e só escuta ao Deus Todo Poderoso; porque às vezes Deus diz 
coisas, em uma forma muito suave e quieta.  
 

A segunda parte da condição dada em Deuteronômio 28:1, é "Sendo  
cuidadoso de fazer todos Seus mandamentos, os quais eu te ordeno neste dia". Não  
adiantará nada, se somente escutá-lo mas não fazer o que Ele diz. Isto está junto 
com o outro versículo, que menciona todas essas maravilhosas bênçãos que virão 
sobre aqueles que o obedecem.  
 

Se você é cuidadoso ao fazer "todos os Seus mandamentos, que eu te ordeno  
hoje" Moisés disse, "O Senhor teu Deus te porá sobre todas as nações da terra, e 
todas essas bênçãos virão sobre ti, e te alcançarão".  
 

Você tem primeiro que escutar a voz do Senhor teu Deus, e logo então, tem 
que ser um executor da palavra, e não só um ouvinte.  



 

 

 

Há MUITAS PESSOAS, que vão de uma reunião à outra; de uma conferência 
carismática à outra; de uma campanha evangelística à outra; de uma igreja à outra, 
de um pregador especial à outro e nunca obtém nada. Porque não fazem nada com 
tudo o que têm aprendido e ouvido.  

 

Eu espero que uma das coisas que este livro o ensine é deixar de ser uma  
pessoa que só espera conferências. Passe a fazer algo para o Senhor, essa é uma 
das formas, em que Suas bênçãos de cura e Saúde, virão sobre você.  
 

Vejamos outra passagem similar em Isaias 58:6 e 7: Não, o tipo de jejum que  
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eu quero, é que não oprimam aos que trabalham pra vocês, e que lhes tratem bem, e  
que lhes paguem o que tem ganho. Eu quero que compartas tua comida com o 
faminto, e tragam para suas casas, aqueles que estão sem nenhuma proteção,  
pobres e destituídos. Vistam aqueles que tem frio, e não se esconda de seus 
familiares que necessitam de sua ajuda. Se vocês fazem estas coisas, Deus  
derramará sua luz gloriosa sobre vocês. Ele lhes curará, sua piedade lhes guiará  
adiante, e a bondade será um escudo diante de vocês, e a glória do Senhor, lhes  
protegerá por detrás. Deus o CURARÁ. Ele irá curá-lo se você viver a classe de vida que 
nos ordena que vivamos.  
 

Aqui está outra passagem muito conhecida, que confirma este mesmo ponto: "Se  
tu escutas a voz do Senhor teu Deus, e fazes o que é reto ante seus olhos, e escutas e  
obedeces seus mandamentos e guardas todos os seus estatutos, Eu não porei  
nenhuma das enfermidades sobre ti, as quais eu pus sobre os egípcios, porque Eu 
sou o Senhor que te Sara (Êxodo 15:26 Ampl.).  
 

Aqui uma vez mais, Deus nos diz, que necessitamos escutá-lo e obedecê-lo.  
 

Outra passagem também muito conhecida é Malaquias 3:10 que diz: Trazei todos  
os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei  
prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não 
derramar sobre vós uma benção tal, que dela vos advenha a maior abastança.  
 

Escutamos sempre este versículo; porém olhemos o versículo que o segue: "E  
por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e 
a vide no campo, vos não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos".  
 

Há uma promessa de bênçãos para muitos neste versículo. Deixe-me mostrar-  
lhe o que quero dizer. Faz alguns anos, um pastor veio a mim ao terminar um culto e me 
disse, "Temos uma família missionária aqui com duas crianças, os quais sofrem de distrofia 
muscular. Desejam que ore por eles".  
 

Distrofia muscular, é uma enfermidade incurável, que destrói todos os músculos, e 
geralmente é fatal. Nós cremos que todas as enfermidades incuráveis são causadas por  
um espírito, de modo que quando no encontramos com uma enfermidade deste tipo, 
sabemos que este espírito precisa ser expulso.  
 

Normalmente, o que eu teria feito, seria ter expulsado para fora, o espírito de  
distrofia muscular, mas Deus me disse algo diferente antes de começar. Ele me disse,  
"Pergunta-lhes se eles pagam o dizimo!" Imagine, essa é uma pergunta difícil de 
fazer, em uma igreja onde provavelmente tinham 1.200 pessoas, escutando cada 
palavra que eu estava dizendo. É necessário muita coragem para perguntar a um  
missionário; este tipo de pergunta, num lugar onde todos escutarão a resposta. Mas  
Deus me havia dito, "Pergunta-lhe se eles pagam o dízimo!"  



 

 

 

Com temor, e tremendo diante do Senhor, lhe perguntei, "Irmão antes que eu  
ponha minhas mãos sobre seus filhos, lhe posso fazer uma pergunta?  
 

"Sim" me respondeu.  
 

Eu lhe perguntei, "Você dá os dízimos?"  
 

"Tenho sido fiel com meus dízimos desde que me converti."  
 

Aleluia! lhe disse, "Então, vou manter-me firme no que disse Malaquias 3:11,  
um versículo que muitos não se lembram; vou repreender o devorador, em seu  
benefício, e não mais destruirá os frutos de sua terra: Nem tão pouco, vossa vide no 
campo será estéril, nem dará seu fruto antes do tempo, diz o Senhor".  
 

Eu disse, "Deus não permitirá que sua vinha dê seu fruto antes; Ele não  
permitirá que seu filho morra antes do tempo. Porque vocês têm dizimado, e vocês  
têm sido fiel ao Senhor em suas ofertas e dízimos. Eu não vi nenhuma evidência  
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visível de cura neles naquele momento, mas na manhã seguinte, a pequena garota se  
levantou da cama, sozinha; pela primeira vez em anos, e foi pulando com alegria,  
como o bezerrinho sai para pastar. Aleluia!"  
 

Por que as crianças daquele homem receberam a cura? Porque ele fora fiel em  
dar o que pertencia à Deus; e este é galardoador daqueles que diligentemente o  
buscam! Que alegria houve em seus corações porque a obediência trouxe 
recompensa.  
 

Existem diferentes maneiras de curar, e diferentes condições para obtê-la. Mas  
guarde em sua mente, que Deus é Galardoador e Soberano. Deus pode fazer  
qualquer coisa que ele queira. Ele pode escolher qualquer dos caminhos que já temos 
mencionado ou outros.  
 

Alguma vez você já pensou, quando você viu um pecador inconverso receber a  
cura: "Bem, Deus, ele nunca deu um centavo em toda a sua vida para tua obra, eles  
são pecadores, não te amam, sempre usam teu nome em vão, e tu os curastes?"  
Alguma vez você perguntou a Deus alguma coisa parecida? DEUS É SOBERANO!  
Ele não faz isto desta maneira, porque você pensa que Ele deve fazê-lo. Ele tem Seu 
método, porque Ele é Soberano! Sempre lembre-se desta característica ao buscá-lo. 
Ele, e não a cura, é Soberano.  
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Capítulo IX  
 

UNGINDO COM AZEITE  
 

Por Charles  
 

Depois que Frances e eu recebemos o Batismo com o Espírito Santo,  
estávamos pregando o evangelho em Indiana. Nesse tempo Frances era a única  
pregadora em nossa família, e eu era um contador público, mas estava sempre  
com ela. Ela viu porém que eu poderia dar o meu testemunho. Assim, todos os  
cultos que ela pregava, eu tinha oportunidade de dar um pequeno testemunho.  
 

Naquela reunião, pouco tempo depois que eu recebi o Batismo com o  
Espírito Santo, comecei a compartilhar o meu testemunho usual de três minutos,  
quando uma unção especial do Espírito Santo veio sobre mim! Por cerca de uma  
hora, passagens bíblicas e "fios de ouro" da Palavra de Deus, fluíram de mim. A  
mensagem foi tão ungida, que até mesmo as crianças estiveram atentas, sem se 
moverem. Foi realmente um ato sobrenatural de Deus.  
 

Duas cadeiras estavam à minha esquerda a um lado do púlpito. Frances  
estava em uma, e a outra estava vazia. O Pastor da Igreja estava sentado no banco  
da frente com sua esposa. Frances estava admirada, enquanto observava a 
maneira em que a unção de Deus estava mudando a seu esposo.  
 

Depois de alguns minutos, Frances sentiu que a manga do seu vestido se  
moveu por um vento ligeiro, causado por alguém que aparentemente tinha  
sentado junto a ela. Pensou que era o Pastor, que viera, para recordá-la que era 
ela que estava anunciada para pregar e não eu.  
 

Passaram-se alguns minutos, quando alguém puxou a manga de seu vestido;  
então decidiu que devia olhar, para ver o que o Pastor queria. Ao virar-se ficou  
assombrada ao descobrir que não era o Pastor. Quem ela viu sentado junto a ela,  
tranqüilo, com os braços apoiados na cadeira e as pernas cruzadas, foi Jesus!  
 

Sua forma era claramente visível, mas ele era transparente! Um azul suave,  
mas brilhante, rodeava todo o seu ser! Frances disse: "Eu estava totalmente 
dominada pela presença de Deus, não podia tirar meus olhos dele".  
 

Jesus a olhou, e então apontou para o vidro com azeite de oliva que estava  
junto ao púlpito e disse: "Isto é o símbolo do Espírito Santo". Então apontou para mim  
e disse: "Este é o azeite real, porque a unção está sobre ele; deixe que Charles  
pregue esta noite". Se você se recorda, o Azeite no Velho Testamento 
simbolicamente refere-se ao Espírito Santo.  
 

Depois de ter falado como por uma hora, parei e disse: "Vocês vieram para 
ouvir Frances pregar esta noite, portanto eu devo me calar". Então Frances, com a  
Glória de Deus sobre ela, se colocou de pé, pegou o microfone, e contou aos  
ouvintes o que acabara de acontecer, e lhes relatou o que Jesus havia dito, que 
Charles deveria pregar, porque a unção estava sobre ele.  
 

Por alguns momentos lutei na carne, até que comecei a falar outra vez, mas 
rapidamente a unção começou a fluir! Que noite foi aquela! Depois do culto, alguém  
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me disse que notou a luta que passei quando tentei começar outra vez, e orou para  
que a unção regressasse. Disseram que ondas de poder começaram na última fileira e 
foram avançando para a frente, crescendo a cada momento, até que chegaram ao 
púlpito, e caíram sobre mim.  
 

Que noite maravilhosa, de Glória e Poder! Um dos irmãos, saiu do culto umas 
onze da noite, batendo nas portas das casas de seu bairro dizendo: "O Espírito Santo 
tem descido, o Espírito Santo tem descido!" Chamas de fogo foram vistas sair de suas 
vestiduras.  

 

Depois disso comecei a meditar nas Escrituras, sobre a unção com azeite, e a 
oração pelos enfermos. Eu disse: "Deus, porque necessitamos usar o azeite o qual é  
o símbolo do Espírito Santo, se já temos recebido o poder real dele, por meio do  
Batismo com o Espírito Santo?"  
 

Tiago 5.13-15 ESTÁ NO NOVO TESTAMENTO, e foi escrito depois que os  
discípulos receberam o Batismo com o Espírito Santo: "Está alguém entre vós aflito? 
Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame  
os presbíteros da igreja, e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor.  
E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e, se houver cometidos 
pecados, ser-lhe-ão perdoados".  
 

Eu pensei: "Jesus, antes do dia de Pentecoste, tu disseste aos teus doze  
discípulos que fossem de dois em dois, e lhes deste o poder sobre os espíritos  
imundos. Eles fizeram o que tu os disseste, e a tua palavra diz, "E saindo pregavam 
que se arrependessem. E expulsavam muitos demônios, e ungiam muitos enfermos 
com óleo e os curavam" (Mc 6.12.13). Porque necessitamos ungir os enfermos com  
azeite para curá-los Jesus, se é que temos o Poder de fazê-lo através do Batismo  
com o Espírito Santo?"  
 

A razão que Ele me deu, é que Deus ama a cada cristão * igualmente. Ele não  
ama mais aos que têm recebido o Batismo com o Espírito Santo, do que aos que  
porventura ainda não receberam essa gloriosa promessa. "E eis que sobre vós, envio  
a promessa de meu Pai, ficai porém na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais 
revestidos de Poder (Lc 24.49).  
 

E como Ele ama a todos da mesma maneira, deseja que nós tenhamos saúde.  
Tem providenciado uma forma para curar-nos, além do poder do Espírito Santo,  
fluindo de um crente cheio da sua presença, à um corpo enfermo. Assim que ele fez 
provisões para todos aqueles que o amam e o servem, para que possam pedir que 
Jesus realize o milagre.  
 

Jesus disse em Marcos 16.17,18: " E estes sinais seguirão aos que crerem:  
Em meu nome expulsarão os demônios; falarão novas línguas; pegarão nas  
serpentes; e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum; e porão 
as mãos sobre os enfermos, e os curarão".  
 

Orar geralmente Pedir a Deus que faça alguma coisa. Notemos no texto, que 
Jesus não disse que orássemos, mas sim, que efetuaríamos curas, pela imposição  
de mãos. Eu e Frances ungimos com azeite quando nos pedem, porque isto  
também é um método de curar os enfermos, mas pessoalmente, não sentimos que 
seja necessário, uma vez que você tenha recebido o Batismo com o Espírito Santo.  
Porque o Poder de Deus Em você, fluirá de suas mãos ao corpo ou mentes  
enfermas; esse poder efetuará a cura . Se você ainda não tem recebido o poderoso  
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revestimento do Batismo com o Espírito Santo, então pela autoridade da Palavra de  
Deus, pode PEDIR A DEUS QUE FAÇA A OBRA PARA VOCÊ E O FARÁ!  
 

A Palavra de Deus nunca pode estar limitada a nosso entendimento humano. 
Outras formas além daquelas que já temos falado, Deus pode lhe dar, para curar os  
enfermos. É maravilhoso fazer a obra do Senhor! Sempre faça o que Deus o orientar  
a fazer, porque Ele nem sempre opera, na forma que nós pensamos que Ele deve  
fazer. "Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo, para confundir as sábias, e  
Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes" (I Co 1.27)  
 

Frances se alegra ao contar sobre uma cura que aconteceu quando Deus  
utilizou uma coisa insignificante, para realizar um milagre poderoso.  
 

Em uma pequena cidade de Louisiana, algumas irmãs pediram oração por  
uma amiga que tinha câncer. Tinham lido na epístola de S. Tiago, que os  
presbíteros devem ungir com azeite e orar com fé para a cura; portanto decidiram 
obedecer a Palavra de Deus.  
 

O Pastor não estava em seu escritório nesse momento, e também não havia  
nenhum presbítero. Elas decidiram fazer alguma coisa, e como não havia mais  
ninguém presente, decidiram atuar como presbíteros. Compraram um galão de azeite  
e foram orar pela enferma. A mulher estava na cama, e como a Bíblia não diz a  
quantidade exata de azeite que se deve usar ao orar por um enfermo, ELAS  
DERRAMARAM TODO O AZEITE SOBRE AQUELA MULHER, enquanto oravam a  
oração da fé. Mas Deus as honrou, e curou totalmente aquela mulher do câncer.  
Glória ao Senhor! Realmente não recomendamos um galão de azeite, mas 
certamente trouxe resultado neste caso.  
 

Se você está tendo êxito, em curar os enfermos, usando outras formas  
diferentes das que já temos falado, Glória ao Senhor! Não se Detenha, não mude — 
siga fazendo aquilo que Deus o dirige.  
 

Porém se não está conseguindo curar a todos, prove alguns dos métodos que 
Deus nos tem ensinado, e veja se não funcionará para você também.  

 

E JAMAIS SE ESQUEÇA - DEUS É SOBERANO!  
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Capítulo X  

 
CURA POR MEIO DA ORAÇÃO INTERCESSÓRIA  

 
Por Frances  

 

Você se lembra do relato de Mateus 8.8 acerca do centurião que disse a Jesus:  
"Dize somente uma palavra e o meu criado sarará"? Bem, as pessoas são curadas da  
mesma forma ainda hoje. Um amigo ou um parente, coloca-se a orar por alguém que  
talvez esteja a milhares de quilômetros de distância, e este é curado pelo Poder do  
Deus Onipotente, Onipresente e Onisciente. É realmente fascinante saber que Deus está 
em todo o lugar ao mesmo tempo.  
 

Há alguns anos atrás, fui convidada à uma igreja não pentecostal, perto da  
cidade de Houston. Ao final do culto comecei a compartilhar o que Deus está fazendo no 
mundo hoje, como Ele está derramando Seu Espírito sobre toda carne.  
 

Eu lhes disse que creio sinceramente que estamos na era final. Não creio que  
haverá outra geração depois da nossa; creio que Jesus voltará antes que esta geração  
termine. Disse, que é por isso que creio que veremos um poderoso e grande  
derramamento do Espírito Santo agora como nunca vimos em toda a nossa vida.  
 

Depois da reunião, uma mulher veio a mim, e disse que tinha uma amiga, que os  
médicos diziam que ia morrer. Estava sob cuidados intensivos em um hospital a vários  
quilômetros de distância. Ela me perguntou: "Você crê que Deus a poderia curar?" 
Respondi que tudo o que sei, é o que a Bíblia diz, e lhe recordei Mt 8.8.  
 

Então pensei comigo mesmo "O que tenho a perder?"  
 

Quando imponho minhas mãos sobre um enfermo, não tenho nada a perder.  
Potencialmente não importa se a pessoa é curada ou não, porque a Bíblia me diz que  
devo morrer para eu mesma. Quando você morre, você não se preocupa com sua  
reputação. Nenhum morto pode sentar-se no seu ataúde e dizer: "mas, e a respeito  
da minha reputação, como é que fica?"  
 

Comecei a orar pela amiga desta mulher dizendo: "Pai, não sei quem ela é;  
não sei ao certo qual é o seu problema, mas Deus, te peço que faças uma obra  
sobrenatural; que Tu possas ir, e tocar aquele corpo, e a cure, desde a cabeça até a 
planta dos pés." Então eu disse mais: "Obrigado Jesus". Estas duas palavras, são as  
duas mais importantes que você pode dizer. Quando você diz, "Obrigado Jesus",  
sabe o que está fazendo? Você está dizendo: "Jesus eu creio que tu me atendeste, e  
por isso te digo estas duas palavras". Se nós REALMENTE cremos que Deus tem 
escutado nossa oração, estaremos sendo mal agradecidos se não lhe dissermos:  
"Obrigado Senhor!"  
 

Mesmo que você ore por mil pessoas em uma fila de oração, diga "Obrigado"  
depois de cada um, pois cada vez que você o faz, esta dizendo: "Creio que tu  
atendeste, e o recebo como um milagre realizado em Nome de Jesus". Depois de orar  
pela amiga daquela mulher eu disse: "Obrigado Jesus", mas então fiz algo inédito. 
Olhei para meu relógio e disse: "São 11:37". Eu não sabia porque estava fazendo 
aquilo naquele momento, mas hoje eu o sei.  



 

 

 

Em um hospital a vários quilômetros, algo aconteceu exatamente as 11:37.  
Jesus Cristo entrou em um dos quartos do hospital. Uma mulher que estava sob 
tratamento e cuidado intensivo, que diziam que ia morrer de câncer, se levantou  
imediatamente da cama. Com muito cuidado tirou todas as agulhas de seu braço, 
desconectou o oxigênio, saiu pelo corredor, e foi até a chefe da enfermaria.  
 

A enfermeira assombrada perguntou: "O que aconteceu?"  
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Ela respondeu: "Jesus Cristo pessoalmente veio ao meu quarto as 11.37 e me 
disse: Shirlei levanta-te desta cama, estás totalmente curada".  

 

A enfermeira disse: "Você teve uma visão?" Shirlei respondeu: "Não, Jesus 
Cristo pessoalmente caminhou dentro de meu quarto".  

 

Que Pai tão amoroso nós temos! O poder de Deus de uma maneira  
sobrenatural havia tocado aquela mulher instantaneamente. Quando orei por ela e  
olhei as horas, foi para que confirmássemos o que Jesus fez em resposta a oração. 
Exatamente no mesmo instante, em um hospital a vários quilômetros de distância.  
 

Algumas vezes podemos sentir que é mais fácil orar por alguém em quem  
podemos impor nossas mãos e vê-lo. Mas comece a fazer, mais oração intercessória, 
mesmo por pessoas que estão longe, e comece a ver os milagres que Deus faz.  
 

Faça uma lista agora mesmo, e se ocupe na Oração!  
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Capítulo XI  

 
CURANDO ATRAVÉS DE ORAÇÃO POR PEÇAS DE ROUPA  

 
Por Frances  

 

Fazer oração por peças de roupa (ou pequeno pedaço de pano) é uma  
outra maneira que pode se conseguir a cura divina. Me parece que a Bíblia só  
menciona uma vez, mas realmente Deus não precisa mais do que isto, porque se  
aconteceu uma vez na Bíblia, pode acontecer hoje novamente!  
 

Atos 19.11,12 nos diz: "E Deus pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas  
extraordinárias. De sorte que até os lenços e os aventais se levavam do seu corpo 
aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam".  
 

Muitas vezes pessoas nos escrevem, pedindo que enviemos um lenço ou  
um pedaço de pano que tenhamos orado sobre ele, e nós os enviamos, e os 
resultados são surpreendentes.  
 

É difícil para a mente natural entendê-lo, mas há poder numa peça de roupa  
ou num pedaço de pano, quando a unção de Deus esta sobre ela. Um Poder  
ilimitado, pode estar contido em qualquer coisa, assim que quando nos pedem,  
lhes enviamos um pequeno pedaço de pano, de uns quatro centímetros. O Pano  
em si, logicamente não tem nenhum poder, e não significa nada; mas sempre  
antes de enviá-lo pelo correio, colocamos nossas mãos sobre este pequeno  
pedaço de tecido, e cremos que Deus fará o milagre na pessoa que o receberá e 
está necessitando.  
 

E a razão pela qual muitas pessoas têm sido curadas quando os enviamos, é 
pelo fato de CRERMOS, que aquele pedaço de pano está ungido.  

 

Um dos milagres mais tremendos, aconteceu quando recebemos uma carta de  
uma senhora de Failsworth, Inglaterra. Ela havia ouvido acerca de nosso ministério 
de milagres e cura divina, e então resolveu nos escrever. Em sua carta nos falava a  
respeito de seu neto, que nascera com um defeito congênito nos quadris, e além 
disso tinha hidrocefalia (água na cabeça). Um bebê com essa enfermidade, raras  
vezes vive muitos anos, porque fica com uma séria deformação no corpo. Isso vem  
do diabo, certamente não é de Deus!  
 

Ela nos escreveu dizendo: "Se vocês não puderem vir até a Inglaterra,  
poderiam colocar as mãos sobre um pedaço de pano, orarem sobre ele e enviar-me?"  
 

Como sabemos, a Inglaterra fica muito distante do Texas onde vivemos, assim  
que juntamente com toda a nossa equipe de trabalho, colocamos as mãos sobre um  
pequeno pedaço de pano e oramos. Pedimos a Deus que seu poder curador  
estivesse ali, e que quando aquele pano fosse colocado sobre o bebê, o poder  
curador da ressurreição, fosse para aquele pequeno corpo, e a criança fosse 
totalmente curada pelo poder de Deus.  
 

Quando fizemos a oração, nós realmente estávamos crendo com uma fé 
sobrenatural, e então o enviamos em sua rota divina.  



 

 

 

O bebê estava dormindo quando o receberam. Aquela avó que nos tinha  
escrito, enrolou o pedaço de pano e o colocou na mão da criança, era o ponto de  
contato!  
 

Ela depois nos escreveu contando, que no momento que o pedaço de pano  
tocou na mão do bebê, sua cabeça se reduziu ao tamanho normal. O BEBÊ JÁ NÃO  
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TINHA MAIS ÁGUA NA CABEÇA! A criança foi total e instantaneamente curada pelo 
poder sobrenatural de Deus.  
 

Pensemos sobre isso! Nossa carta contendo aquele pedaço de pano que  
havíamos orado, teve que cruzar todo o oceano atlântico. Desde a saída de Houston  
no Texas, para Nova York, depois para a capital da Inglaterra, e dali para a cidade 
onde estava aquela criança, provavelmente foram gastos uns dez dias para todo o  
trajeto, mas A UNÇÃO DE DEUS PERMANECEU ALI!  
 

O segredo estava na fé daquela avó! Duas semanas depois, eles levaram a  
criança na clínica que a tratava, e quando o médico fez os exames, o menino estava 
totalmente curado pelo poder de Deus! O médico disse: "Este não pode ser o mesmo  
menino que temos tratado, é impossível, pois os exames anteriores e os registros,  
nos mostram que o menino não tinha as cavidades nos quadris, e também que tinha  
problema de água na cabeça, creio que vocês trouxeram o menino errado, porque 
este tem seus quadris perfeitos, e não tem nenhum problema de água na cabeça!  
Aleluia, Jesus fez o milagre!  
 

Esse método pode ser usado também .para se receber outros milagres além  
da cura divina. Estávamos ensinando sobre este assunto no nosso seminário, quando  
uma das estudantes pediu para dar um testemunho. Ela disse: "Irmã Frances, três  
anos atrás eu pedi oração por meu esposo que não era crente, então você orou por 
mim, e por um pequeno pedaço de pano, e mandou que eu o colocasse debaixo do  
travesseiro de meu esposo, e confiasse que ele seria salvo antes do final do ano,  
então eu fiz exatamente aquilo. Isto aconteceu no mês de Janeiro, no mês de  
novembro do mesmo ano, ele aceitou Jesus como Salvador! Antes eu não cria muito  
nisso, porque muitas vezes recebia cartas de alguns, dizendo que se eu enviasse  
uma oferta, eles me enviariam um pano ungido. Mas então compreendi que não ,é a 
peça de roupa ou o pedaço de pano, mas sim a unção do Espírito Santo através do 
ato de fé. Glorifico ao Senhor, pois ontem, ele completou três anos de crente, e deu  
um lindo testemunho na igreja!"  
 

Se você é um crente cheio do Espírito Santo, você pode colocar suas mãos  
sobre uma peça de roupa ou um pedaço de pano, e confiar que Deus vai fazer o  
milagre. Temos recebido muitos testemunhos, de pessoas que nos escrevem  
contando que um pedaço de pano pelo qual oraram, e o colocaram embaixo da  
carteira de algum professor, foi a maneira que usaram para ganhá-los para Jesus.  
Lembre-se, não é necessário que um grande e famoso evangelista venha e imponha 
as mãos sobre o pedaço de pano que você quer usar para esse método, VOCÊ TEM  
EXATAMENTE O MESMO PODER DE DEUS!  
 

Esta é a razão pela qual estamos tão confiantes e animados com respeito a  
este livro. Mal podemos esperar para saber sobre o que está acontecendo e  
acontecerá, como resultado do que você está lendo nesse momento. Portanto, MÃOS  
A OBRA! COMECE A ATUAR!  
 

Nota do Autor: COBRAR PARA ORAR POR PEÇAS DE ROUPA, É ERRADO  
E ANTI-BÍBLICO!  
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Qualquer um que queira cobrar (exigir dinheiro) ou colocar qualquer outra  
condição para orar por cura divina, está totalmente contra os ensinos da Palavra de  
Deus. Por exemplo: pedir dinheiro para orar por peças de roupa ou pedaços de pano. 
Isto realmente está em desacordo com a Bíblia Sagrada e os ensinos de Jesus Cristo!  
 

Sabemos que muitos aventureiros e falsos missionários, têm tentado imitar e  
falsificar a cura divina e os dons do Espírito Santo com muitas invenções. Porém, nós  
não vamos retroceder e deixar de fazer a obra do Senhor, somente porque Satanás 
tem tentado confundir e imitar os milagres de Deus.  
 

Cremos na supremacia e soberania do Poder de Deus, independente das  
interpretações do homem ou das mentiras do diabo!  
 

JAMAIS PAGUE POR ORAÇÃO POR UMA PEÇA DE ROUPA!  
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Capítulo XII  
 

OUTRAS FORMAS DE CURAR OS ENFERMOS  
 

Por Frances  
 

FÉ EM AÇÃO  
 

Uma das coisas mais importantes que nós devemos sempre lembrar é que  
Deus deseja curar-nos. Muitas vezes em suas palavras Ele nos fala de Seu poder 
Curador, e quer que nós nos apropriemos disto hoje.  
 

Mateus 12.10-13 é um texto muito importante, porque nos fala da Fé em Ação,  
a qual é uma das formas mais importantes para trazer a cura das enfermidades: "E  
estava ali um homem que tinha uma das mãos mirradas;...então disse aquele homem: 
Estende a tua mão, e ele a estendeu, e ficou sã como a outra ".  
 

Isso foi FÉ EM AÇÃO. Jesus lhe deu uma ordem específica. Provavelmente  
estava sentado, com sua mão mirrada e deformada e poderia ter dito: "Jesus eu nasci  
com esta mão seca, não vês que não posso estendê-la?" Mas ele não fez isso. Fez  
exatamente como Jesus ordenou, e ao colocar sua fé em ação, aquele braço foi 
totalmente curado.  
 

Outra passagem das Escrituras é a de João 9.6,7 "Tendo dito isto cuspiu na  
terra,(acabara de dizer que era a luz do mundo) e fez lodo com a saliva, e untou com  
o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: Vai e lava-te no tanque de Siloé (que traduzido é 
Enviado) Foi pois e lavou-se e voltou vendo".  
 

Como aconteceu este milagre? QUANDO ÀQUELE HOMEM COLOCOU SUA  
FÉ EM AÇÃO! Jesus poderia ter cuspido em todos os lugares, poderia ter até feito 
bolo de lodo e colocado sobre os olhos de todos os que estavam ali presentes, mas  
duvido que algum deles seria curado, enquanto não obedecessem o mandato de 
Jesus: "Vai, e lava-te no tanque de Siloé".  
 

Aquela parecia ser uma ordem ridícula. Porque como um cego encontraria o  
caminho até o tanque? Lá estivera muitas vezes, mas sempre com a ajuda de  
alguém. Deus pode fazer o sobrenatural, pode tomar a um cego, e fazê-lo caminhar 
pelas ruas de uma cidade sem que o atropelem.  
 

O cego poderia ter dito: "O tanque de Siloé está muito longe, Tu podes só  
tocar-me, e eu serei curado". Ou poderia dizer: "Eu não gosto do cheiro desse  
tanque, a água cheira mal como enxofre," ou talvez dissesse: "Não sei como chegar  
lá, nunca ouvi falar deste lugar". Poderia ter usado, como muitos fazem hoje, todo tipo 
de escusas, mas quando obedeceu a ordem de Jesus, indo e lavando o lodo de seus  
olhos, foi curado pelo Poder de Deus, porque PÔS SUA FÉ EM AÇÃO!  
 

Já lhe contamos muitas histórias neste livro, acerca de pessoas que foram 
curadas, porque puseram sua fé em ação.  

 

A História de Naamã que encontramos em II Reis 5.1-15 é um maravilhoso  
exemplo de Fé em Ação. A Bíblia nos diz que Naamã era um grande homem, muito 
honrado. Homem de grande valor, mas estava leproso. Isso demonstra que o diabo  
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ataca a qualquer um. Não só ataca os recrutas, mas vai até os escalões mais 
elevados, atacando os generais.  
 

Havia uma criada que estava na casa de Naamã, que Deus usou na vida deste  
grande homem. Muitos poderiam pensar que uma simples criada para nada serve,  
mas foi ela que disse à Naamã como ser curado. A pessoa que tinha a posição social  
mais baixa na casa, era a que Deus instruira. Como temos repetido, Deus não faz  
acepção de pessoas. Para Ele, não importa quem você é. O importante para Ele, é se 
você está disposto a fazer exatamente o que Ele diz.  
 

Naamã levou ouro e prata, pensando em comprar sua cura, mas não  
podemos comprar nada de Deus. A cura divina, é absolutamente gratuita. O preço  
já foi pago quando Jesus morreu na cruz do calvário. Creio que quando Naamã  
chegou perto da porta da casa de Eliseu, pensou que este sairia, se inclinaria  
diante dele e diria: "Soube que és homem de prestígio, um grande general, muito 
rico, com muitas carruagens". Mas o fato é que Eliseu nem saiu para saudá-lo.  
 

Eliseu não foi descortês. Creio que Deus estava ensinando uma grande  
lição a Naamã, porque Eliseu enviou um mensageiro, e disse que fosse se lavar 
sete vezes no rio Jordão, e que assim seria curado.  
 

Naamã tinha que tomar uma grande decisão. Que pensaria você, se viesse  
com suas melhores roupas, e este profeta simplesmente dissesse que você  
mergulhasse neste rio cheio de lodo sete vezes? Não somente uma vez, mas  
SETE! É possível que você reagiria da mesma forma que Naamã, ficando furioso.  
Mas Glória ao Senhor, que Naamã tinha alguns empregados, que sabiam usar o  
bom senso. Eles o advertiram que se Eliseu pedisse alguma coisa realmente difícil 
ele o faria.  
 

Mas Eliseu pedira algo que estava abaixo de sua dignidade! Muitas  
pessoas têm o mesmo problema. Mas Naamã sabiamente escutou a seus amigos,  
e mergulhou sete vezes no rio Jordão, com suas melhores roupas. Você pode  
imaginar o que ele teve que fazer para limpar-se depois que saiu daquele rio cheio  
de lodo. Naamã mergulhou não só uma vez, nem duas, nem três, mas SETE  
VEZES. Sim este é o número perfeito de Deus. Aleluia!  
 

Se ele não tivesse feito isso, morreria leproso. Mas porque foi obediente e  
humilhou-se lavando-se no rio lamacento, foi curado pelo Poder de Deus. Colocou  
sua FÉ EM AÇÃO!  
 

A fé é algo que tem que ser colocada em ação, não é uma coisa parada. Nela  
não existe ponto neutro. Ou você está crescendo ou diminuindo na Fé. Ela nunca  
estará no mesmo nível. Você que penetra na Palavra de Deus todos os dias, o que 
acontece à sua fé? Começa a crescer, crescer, crescer. Porém se você não a lê o  
que ocorre? Ela começa a diminuir e diminuir. É por isso que você deve colocá-la em  
ação. Deve ler diariamente a Palavra de Deus. Isso também é uma ação. É  
necessário disciplina e vigor para se ler a Palavra de Deus, e isso é o que mantém  
nossa fé em ação. Se você nunca a aciona, sabe o que vai acontecer? NADA, 
absolutamente NADA. Mas o que acontecerá quando você a colocar em Ação?  
TUDO, ABSOLUTAMENTE TUDO!  
 

Sob o Poder de Deus  
 

Algumas de nossas maiores curas, têm ocorrido, enquanto as pessoas foram  
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tocadas pelo Espírito de Deus. Uma delas em particular, que realmente nos deixou 
maravilhada ocorreu fazem alguns anos.  
 

Trouxeram uma jovem mulher diretamente do manicômio para a nossa  
reunião, que ainda estava sob a ação de sedativos muito fortes. Mas sua mãe tinha fé 
para crer que se nós colocássemos as nossas mãos sobre ela, seria curada.  
 

A mente da moça, sob os efeitos dos remédios, não podia compreender nada 
do que estava acontecendo. Mas ao afinal do culto, sua mãe a trouxe para a frente, e 
impusemos nossas mãos sobre ela, que caiu sob o poder de Deus.  

 

Não voltamos a vê-la até sete anos mais tarde, quando nos contou a seguinte  
história: "Não me lembro de nada da reunião, nem mesmo me lembro de ter estado  
ali. Tudo o que recordo, é que despertei em um piso, e vendo a Jesus com suas mãos  
estendidas em minha direção, naquele momento fui salva e comecei a falar em  
línguas, algo que eu não sabia nada a respeito. Minha mente ficou totalmente limpa e  
clara naquele momento, e não tenho tido mais problemas, deste este dia que fui  
tocada pelo poder de Deus. Um grande milagre aconteceu em minha vida. Fui salva,  
batizada com o Espírito Santo, e curada no mesmo momento. Glória a Deus!"  
 

Depois de uma reunião uma certa noite, o Presidente dos Homens de  
Negócios do Evangelho Pleno (ADHONEP), nos levava para o Hotel, quando sua  
esposa disse: "Eu me envolvi tanto com o culto desta noite, que esqueci de ir a 
frente para receber minha própria cura".  
 

Charles lhe perguntou: "O que você quer que Jesus lhe faça?"  
 

Ela disse: "Tenho um problema no meu cóccix, o qual me tem causado  
constante dor. Inclusive minha mãe me envolvia num cobertor, e me colocava bem 
perto do forno, para tentar aliviá-la, por ser tão intensa".  
 

Então Charles disse: "Ao chegarmos no Hotel, imporemos nossas mãos 
sobre você".  

 

Isso foi exatamente o que fizemos. Ali mesmo no saguão do Hotel, ela caiu 
sob o Poder de Deus, e enquanto ali estava, seu corpo começou a mover o corpo e 
disse: "Sinto algo que está acontecendo dentro.de mim".  

 

Ao se levantar do chão disse: "A dor já se foi, TUDO já passou". Disse que 
sentiu que algo havia sido colocado em seu corpo, enquanto estava no piso e até  
hoje está com saúde perfeita. Ela foi curada quando estava SOB O PODER DE  
DEUS!  
 

Mulheres Estéreis  
 

Eu, sem sombra de dúvida, tenho fé sobre o poder de Deus no problema de  
esterilidade ou incapacidade de ter filhos. Gosto de orar por este problema. Existem 
vários "bebês Hunter" por todo o mundo. Uso dois textos, Salmos 113.9 "Ele faz com  
que a mulher estéril habite em família, e que seja alegre Êxodos 23.26 "Não haverá  
mulher que aborte, nem estéril em tua terra, e eu completarei o número de teus dias".  
 

Nossos registros estão cheios de casos de casais estéreis, que conseguiram  
milagres maravilhosos, concebendo filhos, mesmo depois de anos de infertilidade. Na 
maioria das vezes, estes caem sob o poder de Deus, e ai nesse momento, é quando  



 

 

 

acontece o milagre e a cura se efetua. Aleluia!  
 

ATAQUES  
 

Por Charles  
 

Um homem estava paralítico no seu lado direito do corpo por três anos. Sua  
perna se parecia com uma tábua de tão dura, e não podia dobrar os seus joelhos; 
seu braço totalmente paralisado estava como que colocado à sua cintura. O punho 
fechado deixara sua mão totalmente branca pela falta de circulação.  
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Quando comecei a ministrar para ele, O Espírito de Deus desceu sobre mim de  
uma forma tão poderosa, que foi como uma energia quente, que fluísse da cada  
célula de minha cabeça e de meus ombros. Então Deus falou três palavrinhas  
silenciosas, mas clara dentro da minha mente: "Espírito de Morte!"  
 

Eu não compreendi completamente o que Deus queria dizer, mas sabia que  
era Deus, e sabia que se Ele o havia dito, aquilo que estava no homem era um  
espírito, que devia ser expulso. Além disso, eu sabia que Jesus nomeou aos espíritos,  
pelo que eles faziam. Sem compreender totalmente, eu sem perder tempo atei a  
Satanás pelo poder do Espírito Santo, e ordenei ao "espírito de morte" que saísse em 
Nome de Jesus.  
 

Então a "palavra de sabedoria" começou a operar, mas eu não compreendi até  
mais tarde, que Deus falava por este dom sobrenatural do Espírito Santo, para  
mostrar-nos como curar as vítimas de ataque. Comecei a ministrar como uma terapia.  
Primeiro eu disse: "Diga, Jesus eu te amo!"  
 

Ele repetiu minhas palavras, mas não com claridade. Sua esposa ficou 
espantada, porque antes ele não podia falar.  

 

Então peguei o seu braço imóvel, e comecei a dobrá-lo até a altura do  
cotovelo. No começo estava muito pesado, mas começou a ficar bem leve cada vez  
que o dobrava. Logo pode movê-lo; muito pouco no início, mas finalmente quase 
normal.  
 

Fiz a mesma coisa com sua perna. Ele começou a abrir seu punho, a dobrar 
seus dedos e estirá-los. E em cinco minutos já podia levantar seu braço e caminhar 
dobrando sua perna sem nenhuma ajuda. E depois de quatro dias ele estava quase 
completamente recobrado.  

 

Em outra reunião, soubemos que uma mulher tinha o lado esquerdo do seu  
rosto totalmente paralisado por um ataque que sofrera. O espírito de morte foi expulso  
por uma ordem e então eu lhe disse que ela batesse suavemente em seu rosto por 
uns cinco minutos. À sensibilidade, o tato voltou e ela ficou curada.  
 

Posso citar mais pessoas que foram curadas dessa mesma forma. Porém  
houve alguns que não melhoraram. Pessoalmente creio que o ambiente para o qual  
voltaram, teve muito a ver com suas melhorias. Se a família ou os amigos não  
expressam nenhuma fé, ou não dão nenhum ânimo ou ajuda, eles regridem, mesmo  
quando a cura já está em progresso. Mas se estão com alguém que tem uma fé forte, 
animando e trabalhando com eles, creio que ocorreriam resultados tremendos.  
 

Você pode curar pessoas vítimas de ataque, da mesma forma que eu faço.  
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Seja paciente e amoroso com eles ao ministrar-lhes; mas não simpatize, porque a 
simpatia é um dos mais terríveis prejuízos no caso de ataques.  
 

Perguntei a um médico cheio do Espírito Santo, o que acontece com a pessoa  
que sofre um ataque. Ele disse que geralmente eles têm um coágulo de sangue, ou 
uma ruptura em um vaso, os quais impedem que o oxigênio alimente uma porção do  
cérebro. Como resultado disso, as células cerebrais adoecem ou morrem. A terapia 
algumas vezes consegue que uma célula morta volte a funcionar.  
 

Eu creio que quando um "espírito de morte" é expulso, o espírito que trouxe o  
coágulo se vai, e então o fluir livre do sangue às células, restaura a sua atividade. 
Tudo o que você tem que fazer é aplicar fé e terapia para reeducar a comunicação  
entre o cérebro e a porção do corpo que está paralisada. Ao dobrar o braço e a perna  
e os dedos, assim como ao usar a língua ao falar, o cérebro envia sinais, e os 
membros respondem.  
 

Realmente não há nada mal com a perna ou a mão, mas como o cérebro não  
pode enviar os sinais, estes deixam de funcionar. Talvez eu não possa descrever  
correta e tecnicamente, mas sempre tenha muito cuidado quando estiver ministrando,  
ao dobrar uma parte do corpo da pessoa; porque se ela ainda não está curada, você  
pode machucá-la. As vítimas de ataque, a maioria das vezes choram quando você  
fala com elas. Quando você dobra um de seus membros, talvez isso doa ou eles 
talvez atuam como se doesse. Geralmente eu digo às vítimas de ataque, que vou  
expulsar um espírito de dor, e que depois elas não sentirão dor ao dobrar um de seus  
membros. Algumas vezes, simplesmente repreendo a dor, se sinto que não é um 
espírito. Quase sempre a dor os deixa. Essa prática requer muita sensibilidade ao 
Espírito Santo.  
 

Princípios de Medicina Natural  
 

Deus me curou de uma febre constante em 1970, depois de sofrê-la por mais  
de trinta e cinco anos. Ele o fez de uma maneira sobrenatural, mas o problema com a  
sinusite continuava. No ano de 1977 me atacou tão fortemente que tive que tomar  
três comprimidos por dia, e mais uma injeção cada três ou quatro semanas, para  
matar a infecção. Finalmente, cerca de um ano depois de minha esposa e eu orarmos 
pela cura, eu disse: "Deus, por favor, mostra-me como ficar livre disso".  
 

Pouco tempo depois estávamos na casa de um médico na Flórida almoçando,  
quando a esposa deste nos disse: "Desculpem não ter nem café nem chá para lhes  
dar. Como tínhamos problemas com sinusite, deixamos de tomar cafeína, e  
começamos a tomar bastante sucos. O resultado é que a sinusite nos abandonou em 
três ou quatro semanas". Agradeci a Deus.  
 

Parei de tomar café, e comecei a tomar todo o suco de laranja e maçã que meu  
sistema podia assimilar e depois de poucas semanas o problema da sinusite estava 
resolvido.  
 

Um cantor amigo nosso, foi ao médico para que este receitasse algo contra a 
sinusite. O doutor lhe deu a receita, e quando ele a leu disse: "Mas doutor, eu quero 
algo que tire esse mal estar". O médico havia lhe receitado quatorze copos de água 
por dia. Ele os tomou como a receita dizia, e funcionou.  

 

Toda a cura vêm de Deus. Seja ela sob a orientação de medicina preventiva, 
ou bom senso. As curas nesta área em particular, parecem se relacionar ao uso do  
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bom senso.  
 

(N.T. há café e chás no mercado de produtos naturais, com baixo ou nenhum  
teor de cafeína.)  
 

CURAS EM MASSA  
 

As costas, pescoço e joelhos, são três partes do corpo, onde muita gente tem  
problema de enfermidade. Quando sentimos que o Senhor nos dirige a ministrar em 
grupos, pedimos que cada pessoa que tenha problema na área que o Espírito Santo 
nos revela, que venham à frente para serem curadas. Os colocamos ombro a ombro, 
e lhes damos uma palavra de explicação sobre o que vai acontecer.  
 

Usamos o princípio da imposição de mãos nos enfermos, e fé em ação. Lhes 
falamos que vamos colocar nossas mãos sobre o local da enfermidade, e logo que o  
fazemos, pedimos que movam o corpo. Principalmente por pessoas que sofrem de 
problemas no pescoço.  
 

Vimos centenas de pessoas com problemas no pescoço serem curadas num 
instante. O mesmo tem acontecido com joelhos, quando as pessoas colocam sua fé  
em ação. Isso pode ocorrer em quase todo o tipo de enfermidade. Uma noite mais de 
duzentas pessoas foram curadas de artrite, todas no mesmo momento. O som que se  
ouviu no auditório, foi como ossos se estalavam, enquanto as artrites eram curadas.  
 

Os problemas nas costas estão em diferentes categorias e trataremos em outro 
capítulo.  

 

É possível que você nunca ministrou a mais de uma pessoa até hoje. Mas  
quem sabe, em um futuro próximo, é possível que estejas ministrando à multidões? 
Por isso é importante saber "o que" fazer, e "como" fazê-lo.  
 

 

 

ALGUMAS CHAVES PARA O ÊXITO  
 

Esperamos que temos lhe dado algumas chaves ao compartilhar as formas  
diferentes de curar os enfermos. Elas poderão lhe ajudar individualmente como curar 
outras pessoas, ou mesmo a ser curado.  
 

Se nós pedíssemos a um cristão comum para ministrar a cura PARA UMA  
PESSOA, a primeira coisa que ele provavelmente faria seria fechar os olhos o mais  
forte possível. Por alguma razão, nós tentamos ser "religiosos" ou impressionar a 
Deus. Queremos demonstrar a Deus, "como somos espirituais". Mas há algo que  
quero que relembre:  
 

O ser piedoso, não irá curar o enfermo!  
 

O ser religioso não irá curar o enfermo!  
 

Apertar seus olhos bem fechados, não irá curá-los!  
 

Ter medo de ministrar, resultará em nada!  
 

Não curamos todas as pessoas por quem oramos, mas por outro lado, cada dia  
vemos mais e mais pessoas serem curadas. Livre-se do "ego", não se preocupando  
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com o comentário das pessoas. Continue atuando e aprendendo como curar os  
enfermos no nome de Jesus!  
 

Seja natural em tudo que faz. Seja bastante NATURAL! Tenho um pensamento  
escrito na minha Bíblia que diz: "Faça o enfermo calar-se, para que possa ouvir a 
oração".  
 

A razão porque eu digo isto é porque Jesus nos disse que se dois ou mais de  
nós estivermos de acordo sobre alguma coisa, isso será feito. Se eu estou  
ministrando a cura a você, Deus pode ter uma "palavra de sabedoria" ou "palavra de  
conhecimento" que você precisa escutar. Mas se eu ao impor minhas mãos, você 
começa a dizer: "Oh Jesus, Oh Jesus! Por favor cura-me Jesus!" você não estará  
escutando nenhuma palavra que estou dizendo. Não está escutando a palavra que 
necessita ouvir para ser curado. Além disso a mente humana não é suficientemente 
capaz para estar em dois canais de uma só vez. "VOCÊ NÁO PODE TRANSMITIR  
E RECEBER AO MESMO TEMPO!  
 

Se você e eu oramos simultaneamente, como pode estar de acordo comigo, 
se você não sabe o que eu estou dizendo? E como eu posso estar de acordo com 
você, se estou concentrado na cura? Se você quer louvar e amar a Deus, faça isso  
de todas as maneiras e formas que possa. Louve a Deus em seu idioma, ore em  
línguas estranhas, invoque seu nome, fale a Palavra; mas quando alguém esta  
ministrando para que você receba a cura divina, mantenha seus ouvidos em sintonia e 
ouça.  
 

Tenho uma razão muito especial para dizer isto. É que temos notado que  
muitas poucas pessoas caem pelo poder de Deus, quando estão orando ou falando 
em línguas, enquanto impomos as mãos. E nem tão pouco recebem a cura. É lógico  
que nós cremos na adoração e no louvor a Deus; mas no momento que estamos  
ministrando a cura divina, não é o tempo propício, porque você divide sua atenção.  
 

Temos tido pessoas que chegaram dizendo: "Há uma severa queimadura em  
minhas mãos, exatamente onde entraram os cravos nas mãos de Jesus; quando  
essa queimadura se manifesta, EU CONHEÇO que tenho poder curador sobre mim".  
Devemos nos lembrar que Jesus não nos disse que deveríamos esperar ter uma  
sensação de queimadura em nossas mãos ou qualquer sentimento especial; senão  
que ele disse que o crente devia ir e impor as mãos sobre os enfermos e eles 
ficariam curados.  
 

Nunca espere ou dependa de seus sentimentos. Muitas vezes já aconteceu de  
nós não "sentirmos" nenhuma unção especial, porém temos nos firmado na Palavra 
de Deus e grandes milagres têm acontecido.  
 

Depender de sentimentos em vez de buscar a cura, pode afastá-lo do que 
Deus quer fazer por seu intermédio. Exercite a compaixão, porém nunca se torne 
legalista; ou então você deixará o Amor de Deus fora. Peça à Deus que lhe dê um  
amor especial por todos aqueles que estão enfermos e sofrendo!  
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Capítulo XIII  
 

E O QUE FAZER, SE NÃO SOU CURADO?  
 

Por Frances  
 

O que você faz quando tem feito todo o esforço para ser curado; quando muitos que  
são usados por Deus para curar os enfermos têm orado por você sem resultado algum?  
 

Que é que você faz, quando parece que acabou toda a esperança, e o tempo  
parece que está se esgotando? Que mais pode fazer, quando já fez tudo o que sabe?  
 

Nós estamos vendo que a porcentagem de pessoas curadas em nossas cruzadas  
tem aumentado dramaticamente através dos anos. Aprendemos muitas formas para curar,  
e nossa fé aumentou poderosamente. Vimos o poder milagroso de Deus operar  
repetidamente enquanto empregamos as diferentes formas que Ele nos têm dado, para  
aplicar seu poder curador. Porém ainda o nosso entendimento, conhecimento e  
discernimento por meio do Espírito Santo, não têm alcançado o mesmo nível do de Cristo 
Jesus quando ele estava caminhando aqui na terra.  
 

Sempre quando nós ministramos, pedimos àqueles que não foram curados, que  
procurem outros crentes para que ministrem para eles. Porque Deus parece que dá uma fé  
especial a alguns para uma cura em particular, e a outros, fé para uma enfermidade  
diferente. Se este ano ministramos sobre você sem êxito, prove-nos na próxima ocasião  
que nos encontrarmos. Quem sabe Deus já nos acrescentou mais fé, ou aprendemos 
novas formas para curar os enfermos, e seremos bem sucedidos.  
 

Faz muitos anos me saiu uma úlcera em minha perna, devido a uma flebite que  
adquiri em meus dias de "fumadora". Orei repetidas vezes com os melhores "evangelistas".  
Tinha citado textos e estava firme na Palavra. Charles e eu já havíamos ordenado que  
essa úlcera desaparecesse; Charles me impusera as mãos, bem como eu mesma. Uma 
ocasião, uma igreja inteira pôs suas mãos sobre mim para a cura, mas nada aconteceu.  
 

Quando terminamos o último curso na Escola de Ministério "Cidade de Luz" sobre  
como curar os enfermos, o diabo atacou minha perna tremendamente, e eu não podia nem 
mesmo ficar de pé. A dor na minha perna era intensa, que eu não podia nem me mover. A 
infecção se estendera por toda a minha perna. Em meu espírito, eu me sentia condenada, 
porque esta cura não se manifestava.  
 

Telefonei para John Osteen, um amado irmão em Cristo, e lhe disse que o doutor  
queria que eu estivesse no hospital imediatamente. Ele no mesmo instante orou: "Pai  
permita que ela vá para o hospital, sem sentir nenhuma condenação interior. Sabemos que 
toda cura procede de ti, e te agradecemos porque Tu vais completar esta cura, e te damos  
graças no Nome de Jesus!"  
 

Sem sentir condenação, fui imediatamente ao hospital. Um especialista de ossos,  
cortou a infecção. Para surpresa de muitos, minha perna ficou curada em um tempo 
absolutamente recorde. Eles me disseram que o período de convalescença duraria  
semanas. Mas Charles teve uma palavra de conhecimento, e disse ao doutor que eu sairia 
em 8 dias. E foi exatamente o que aconteceu.  
 

Como resultado da minha estadia no hospital, minha companheira de quarto, seu  



 

 

 

esposo e filhos foram salvos e cheios do Espírito. Até mesmo o médico testificou dizendo:  
"A mão de Deus tem estado nisso". Aleluia!  
 

Portanto, se você tem tentado constantemente como eu, e nada parece funcionar, 
não sinta nenhuma condenação interior, e busque ajuda médica.  

 

Eu o fiz, e minha perna está curada!  
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Capítulo XIV  
 

SENDO SENSÍVEIS AO ESPÍRITO SANTO  
 

Por Frances  
 

Nós nunca saímos por aí procurando pessoas para curá-las. Porque cremos que o  
Espírito Santo trará as que Ele já tem preparado. Simplesmente ministramos cura quando 
temos oportunidade, quer seja a uma pessoa ou a uma multidão; quer seja no templo ou na rua.  
 

Uma vez estávamos no Aeroporto de Atlanta, e eu fui ao sanitário das mulheres. Ali  
estava uma senhora sentada numa cadeira de rodas, e o Espírito Santo colocou em minha  
mente o pensamento de que devia ministrar-lhe a cura divina. É certo que não faço isso 
sempre, mas naquela oportunidade tive a impressão que deveria orar por ela.  
 

Meses depois recebi um recorte de jornal de uma senhora que nos conhecia trazendo  
a seguinte manchete: "SALLY JONES FOI CURADA NO AEROPORTO DE ATLANTA POR 
UMA MULHER DESCONHECIDA". E o artigo dizia: "A sra. Sally Jones que era paralítica  
desde o nascimento, entrou no sanitário do aeroporto numa viagem recente. Então uma  
mulher caminhou em sua direção e lhe disse: "Meu nome é Frances Hunter e sou uma cristã,  
posso orar por você?" Sally respondeu: "Receberei toda a oração que seja possível". Ela  
contou que simplesmente a desconhecida pôs suas mãos sobre ela, e saiu. Depois que a  
mulher saíra, descobriu que estava curada. Se levantou da cadeira de rodas e saiu  
correndo para agradecer àquela mulher, mas esta já se perdera no meio da multidão. Sally 
não tinha a menor idéia quem era aquela mulher, só sabia seu nome".  
 

Seja sensível à direção do Espírito Santo. Note que eu não só fui e impus  
minhas mãos sobre a mulher; mas me apresentei e perguntei se ela desejava que 
orasse por ela.  
 

Muitas vezes o ser sensível à direção do Espírito Santo, pode vir através do  
comando do dom de Fé. Mas nós compartilhamos esses exemplos, para animá-lo a 
ouvir a voz do Espírito Santo.  
 

Faz alguns anos estávamos em uma cidade do Oeste. Estávamos sentando  
atrás da mesa dos livros, simplesmente conversando com o povo, comentando sobre a 
maravilha que havia sido a reunião. Nesse momento chegou um rapaz carregando um 
garoto de uns nove anos de idade. Trazia também um par de muletas pequenas. 
Perguntei ao rapaz qual era o problema do garoto. Ele disse que sua espinha era  
bifendida; tentou fazer com que seus pais o trouxessem, mas como não eram crentes, 
resolveu ele mesmo trazê-lo. Ele disse: "O garoto nunca caminhou em toda a sua vida, 
mas eu creio que Deus vai curá-lo".  
 

Alguma coisa dentro de mim deu "um sinal de alerta". Então eu disse ao garoto:  
"Ray, no culto desta noite, haverá um momento quando eu te chamarei pelo nome; 
quando eu assim fizer, quero que se levante e corra para a frente". Falando essas  
palavras naturalmente, pode ser um problema, mas ela veio pelo Espírito Santo, e eu 
senti o testemunho no meu espírito. Estava somente sendo obediente.  
 

Me esqueci completamente de Ray, porque ele estava sentado tão longe que eu  
não podia vê-lo. Mas de repente as pessoas das cadeiras de roda começaram a se  



 

 

 

levantar. Eu procurei vê-lo, mas não pude, até que disse: "Ray, onde você estiver, se  
levante agora em Nome de Jesus e ande!"  
 

Ray tinha estado todo o culto esperando por essa ordem. Tão logo a escutou, ele  
se levantou e veio correndo para a frente! Totalmente curado pelo poder de Deus. Ser  
sensível ao Espírito Santo e confiar nele, pode nos levar a milagres maravilhosos!  
 

Um caso semelhante ocorreu em outra cidade, quando eu vi uma mulher de raça  
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negra muito bonita, mas que viera à reunião em uma cadeira de rodas. Um pequeno toque  
do Espírito Santo, fez com que eu lhe dissesse que durante o culto desta noite eu leria o  
Salmo 23, e quando chegasse a parte onde diz: "Ainda que eu ande pelo vale de sombra e  
morte..." Eu queria que ela se levantasse da cadeira de rodas e corresse o mais rápido 
que pudesse dentro da igreja.  
 

Eu pouco prestei atenção no que o Espírito Santo dissera. Ela não tirou seus olhos 
de mim durante todo o culto, e ficou sentada na cadeira de rodas em posição de sentido.  
No decorrer do culto, quando eu comecei a ler a parte que fala "andar através do vale", ela  
não permaneceu ali sentada, senão que se levantou e começou a gritar, enquanto corria 
por toda a igreja entrando e saindo.  
 

A única coisa que a deteve, foi quando me coloquei em sua frente na nave do 
templo, impus minhas mãos sobre ela. Caiu sob o poder do Espírito Santo totalmente 
curada. Nunca mais voltou à cadeira de rodas. Tudo isso porque eu fora sensível ao 
Espírito Santo, e porque ela recebeu o dom de fé.  

 

É possível que você pense que não é algo muito digno ou respeitoso, sair correndo  
pela igreja gritando. Eu também concordo, mas se você passasse muitos anos em uma  
cadeira de rodas e agora fosse curado, qual seria a sua reação?  
 

Estivemos uma vez em um acampamento, e na última noite de reunião a fé crescera 
tanto por causa dos milagres que tinham acontecido durante toda a semana, que o Espírito  
Santo murmurou em meu ouvido muito suavemente: Diga-lhes que esta noite, todos que 
usam cadeira de rodas, vão se levantar e andar".  
 

Quando eu sei que escuto algo vindo do Espírito Santo, não vacilo ou fico  
entusiasmada. Portanto disse à audiência antecipadamente o que aconteceria. Quando o  
Espírito Santo me disse que era a hora, eu simplesmente ordenei: "Quero que todos os  
que estão em cadeiras de rodas se levantem e caminhem para a frente em nome de Jesus  
Cristo!"  
 

Os próximos sessenta segundos foram provavelmente os mais demorados de toda a 
minha vida, porque nenhuma pessoa se moveu! Finalmente depois daquele minuto que me  
pareceu ser uma hora, a mulher mais próxima da plataforma que estava numa cadeira de  
rodas se levantou e andou até a plataforma. Ela não caminhara nem um dois ou três  
passos, quando a fé foi vivificada na pessoa que estava na cadeira de rodas detrás dela, 
pois um homem se levantou e começou a andar.  
 

Um por um, todos os sete que estavam em cadeira de rodas começaram a  
caminhar. Então veio uma menina com um aparelho metálico que a ajudava a ficar de pé.  
Quando Charles pôs as mãos sobre ela, sua mãe tirou os aparelhos, e aquela menina  
começou a caminhar normalmente!  
 

Uma das coisas que realmente me entusiasma ao ser sensível ao Espírito Santo, é  
que se inicia um maravilhoso fluir de milagres. Aleluia!  
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Seja sensível a voz de Deus. Isso é mais importante do que tudo que você possa  
aprender com respeito a cura divina. Escute a voz de Deus. Se Ele lhe fala, você  
conhecerá que é a Sua voz, através do Espírito Santo e da Bíblia Sagrada. Porém se você  
não lê a Palavra de Deus, não irá reconhecer Sua voz, e além do mais, o diabo tentará 
enganá-lo.  
 

Não esteja preocupado com o inimigo, se você está invertendo seu tempo na obra e 
na Palavra de Deus. É de vital importância, que para curar os enfermos, ou para atuar em 
qualquer dos dons do Espírito Santo, você sature a sua mente dia após dia com a Palavra 
de Deus.  

 

Nunca esfrie seu zelo. Leia-a mais e mais vezes. Porque cada vez que você o faz, 
recebe uma nova revelação dos assuntos divinos.  

 

Seja sensível ao Espírito Santo. Aprenda a reconhecer sempre a presença de Deus,  
para que você esteja preparado, e saiba distinguir qualquer toque do Espírito Santo!  
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Capítulo XV  

 
EXPULSANDO DEMÔNIOS!  

 
Por Frances  

 

Este é um tema estimulante, cheio de suspense, mas também muito perigoso.  
Não perigoso para você como um indivíduo, porque você tem mais poder do que qualquer  
demônio; senão que há o perigo de irmos ao extremismo quando começamos a atuar 
nesta área.  
 

Quando digo para não ser extremista, estou querendo dizer que você deve ser  
como Jesus, equilibrado. Você pode dizer que Deus o chamou para o ministério de 
libertação, mas lembre-se que Jesus PASSOU UMA PARTE DE SEU TEMPO nisso. 
Portanto você deve gastar parte, não todo o seu tempo expulsando demônios. Mas  
também não diga que expulsar demônios não é seu ministério, porque expulsar  
demônios é uma parte do ministério. Você nunca deve ter medo, lembre-se que Cristo  
vive em você. Ele é maior e mais poderoso que o diabo, e lhe dá todo o poder e autoridade  
sobre cada e todo demônio que vier contra você. Lembre-se sempre disso!  
 

Jesus expulsou demônios, curou os enfermos, ensinou, pregou o evangelho, estudou a 
Palavra de Deus. Jesus fez muitas coisas. Se você quer ter um ministério equilibrado, e  
um ministério como o de Jesus, então comece a fazer o que ele fez. Fez Tudo!  
 

Se você é mulher talvez pense que o ministério de expulsar demônios é para  
homens, e não queira lutar com demônios. Mas deixe-me dizer uma coisa; você não tem  
que lutar com demônios. Jesus disse que os que crerem, simplesmente usarão da  
autoridade do Seu Nome para expulsá-los. Não encontro nenhum lugar na Bíblia que  
ensina que você tem que ficar lutando com demônios por toda a noite. Simplesmente a  
Bíblia diz: "Em meu nome expulsarão os demônios". Em Mateus 8.16 encontramos  
Jesus expulsando-os com a Sua Palavra. Creio que Ele usou somente algumas  
palavras para fazê-lo. Creio no que a Sagrada Escritura diz: "Maior é o que está em  
vós, do que aquele que está no mundo" (I Jo 4.4). Creio também que nenhum demônio 
neste mundo tem tanto poder como o que eu tenho, sabe porque creio assim? Porque a  
Palavra de Deus o diz, e isto inclui tanto a VOCÊ como a MIM!  
 

Lembre-se que cada crente tem sido comissionado pessoalmente pelo Senhor  
Jesus Cristo. Você tem que crer que POSSUI TODO O PODER, e que este é suficiente 
para vencer tudo o que diabo queira trazer contra você.  
 

Jesus disse em Lucas 10.19 "Eis que vos dou poder para pisar serpentes e  
escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum". O problema com a  
maioria de nós, é que não usamos o poder que Deus nos tem dado. O poder está em nós, 
estamos investidos deste poder glorioso, e também estamos revestidos do mesmo poder;  
mas temos medo de usá-lo, de tocá-lo ou de dar um passo a mais e avançar e caminhar 
sobre as águas espirituais.  
 

Nunca tema executar a autoridade que Jesus lhe tem dado. Nunca expulsará o  
primeiro demônio, enquanto não tentar fazê-lo. Talvez você tenha um pouco de temor a  
primeira vez. Eu certamente o tive!  
 

Na primeira vez que eu fui expulsar um demônio, eu tinha duas opções: ou o  
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expulsava, ou corria em direção contrária. Eu me firmei na Palavra de Deus e o expulsei. O  
homem que estava endemoninhado, era um executivo de uma das maiores companhias  
dos Estados Unidos, e caiu ao piso retorcendo-se como uma serpente. O demônio estava 
tentando sufocá-lo. Depois que ficou liberto, o homem se levantou me olhou desculpando-  
se dizendo que nunca soube que esta "coisa" estava nele. Era um homem muito educado e 
um comerciante de muito êxito, mas um demônio tinha o controle de sua vida.  
 

Deixe-me contar o que eu fiz: Eu estava tremendo, mas enquanto o homem estava  
no piso, eu permaneci de pé repetindo o Nome de Jesus, simplesmente porque não sabia o 
que fazer. Eu tinha ordenado ao espírito que saísse, e isso é tudo o que você precisa fazer.  
Jesus disse: "Em meu nome expulsarão os demônios; falarão novas línguas; pegarão nas  
serpentes (isso não significa que vamos sair à cada árvore ou arbusto, procurando uma  
víbora ou cascavel, senão que, se você encontra uma, ou se é mordido por uma, o Senhor  
lhe protegerá); se beberem alguma coisa mortífera (se você está no campo missionário e  
alguém coloca veneno em sua água, você não receberá nenhum dano, porém se você  
tomar um copo de veneno mortal espontaneamente é certo que lhe fará mal) E PORÃO AS 
MÃOS SOBRE OS ENFERMOS E OS CURARÃO".  
 

Jesus não estava descrevendo um crente que pensa que a cura divina ficou no  
passado com os discípulos. Ele fala de crentes cem por cento, alguém que crê em TUDO o 
que a Bíblia diz.  
 

Vejamos esse texto que narra quando Jesus expulsou um demônio: "E um da  
multidão respondendo disse: Mestre trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo; e este 
onde quer que o apanhe, despedaça-o, e ele espuma, e range os dentes.e vai se secando. E 
eu disse aos teus discípulos que o expulsassem e não puderam. E ele respondendo-lhes  
disse: Ó geração incrédula! até quando estarei convosco? até quando vos sofrerei ainda?  
Trazei-lo. E trouxeram-no. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e 
caindo o endemoninhado por terra, revolvia-se espumando" (Mc 9.17-20).  
 

Muitas vezes quando uma pessoa endemoninhada se confronta com uma pessoa  
cheia do Espírito Santo, sofre um ataque, porque esse espírito diabólico, sabe que tem 
que sair, e se enfurece. Esse demônio sabe que tem que enfrentar a alguém com mais 
poder que ele; alguém que sabe e reconhece que tem autoridade em Cristo.  
 

O diabo sabe SE VOCÊ SABE que tem mais poder do que ele. Você pode ser um 
crente deficiente e ainda possuir o poder de Deus em você; mas se você não crê que tem 
mais poder que o diabo; então esse demônio vai aproveitar para zombar de você dizendo:  
"Tu o tens, mas és tão bobo, que ignoras. Não reconheces que tens total poder em ti, 
portanto eu sou mais esperto que você".  
 

Tenho visto muitos demônios retrocederem e diz: "Não me toques, te odeio, não 
venha perto de mim". E a pessoa a quem estou ministrando geralmente põe suas mãos  
sobre seu rosto para não me ver. Mas sabe o que eu faço? Eu vou confiando em Deus, e 
ordeno que o demônio se retire. Muitas vezes tenho colocado minha mão na boca de uma  
pessoa endemoninhada dizendo: "Em Nome de Jesus, cala-te," e os demônios têm se 
calado imediatamente. Jesus fez o mesmo em Marcos 1.25.  
 

Eles sempre falam por meio de uma voz humana, porque estão controlando a 
mente da pessoa.  

 

Nós não temos porque escutar a um demônio. Nenhum deles vai dominar-nos,  
porque temos mais poder do que eles têm. E os demônios sabem QUE EU O SEI. É  
necessário autoridade para expulsá-los, e VOCÊ DEVE SABER QUE A TEM!  
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Não se surpreenda se algum endemoninhado se aproxima e começa a gritar e a  
uivar, porque isso foi exatamente o que eles fizeram quando vieram a Jesus. Quando você 
SABE que está no lado vencedor, o diabo o teme.  
 

Em Marcos, quando o espírito derrubou aquele moço ao solo, Jesus perguntou ao 
seu pai quanto tempo fazia que ocorriam os ataques. E ele lhe disse: "Desde a infância; e  
muitas vezes o tem lançado na água e no fogo para o destruir; mas se tu podes fazer  
alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer;  
tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas disse: Eu 
creio, Senhor! ajuda a minha incredulidade. E Jesus vendo que a multidão concorria,  
repreendeu o espírito imundo dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno: Sai dele e  
não entres mais nele. E ele clamando e agitando-o com violência saiu; e ficou o menino 
como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus tomando-o 
pela mão, o ergueu, e ele se levantou (Mc 9.21-27).  
 

Os demônios às vezes atiram os corpos longe, ou os açoitam, antes ou no momento  
que estão saindo deles. Temos notado, que quando expulsamos o demônio, a pessoa  
freqüentemente cai pelo Poder de Deus; e por causa dessa santa presença, e do poder do 
Espírito Santo, os demônios se vão. Isso foi exatamente o que aconteceu ao executivo que 
lhes relatei. JESUS GANHOU A BATALHA E NÓS TAMBÉM PODEMOS GANHÁ-LA.  
Mateus 28.18 diz: "E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É me dado todo o poder no 
céu e na terra".  
 

Deus deu todo o poder no céu e na terra a Jesus, o qual o deu a nós. Jesus quer 
que você use Sua autoridade e Poder. Eu gostaria de aconselhá-lo que jamais ministre 
sem a autoridade do Nome de Jesus, porque você poderá ter problema.  

 

Permita-me contar uma história inacreditável de várias pessoas que estavam  
tentando fazer isto. Faz alguns anos antes que eu recebesse o Batismo com o Espírito 
Santo, que eu escutei essa história. Nesse tempo eu não sabia que os demônios eram  
reais, de modo que para mim foi uma grande surpresa. Contaram-me que trouxeram para o 
acampamento uma mulher possuída por demônios para ser liberta. Alguns homens foram a  
uma sala separada do resto do acampamento, porque ali deveria acontecer a libertação  
daquela mulher. Estiveram lá um pouco de tempo, até que o barulho atraiu a outros 
homens, que tiveram a maior surpresa de suas vidas quando entraram naquela sala.  
 

Pode imaginar o que aconteceu? A mulher endemoninhada levantava aqueles  
homens de setenta a noventa quilos de peso, os atirava por todo o quarto. Sabe porque 
ela era capaz de fazer isso? Porque os homens que estavam ali, não tinham o poder do  
Espírito Santo, e estavam tentando usar força física, e não a autoridade de Jesus. Qual foi  
o resultado? Desastre! Porque se há uma mulherzinha fraca e pequena, possuída de  
demônios, contra pessoas que não têm nenhum poder, o que ela pode fazer com eles, é 
algo realmente inacreditável.  
 

Os demônios gostam de tentar demonstrar que tem poder. Mas correm quando você 
usa o nome que é Exaltado sobre todo o nome — O Nome de Jesus, que está sobre todos  
os demônios. O nome de Jesus está acima do câncer. O nome de Jesus está acima de 
qualquer doença. O nome de Jesus está sobre todo o homem. O Nome de Jesus é um  
nome altamente Exaltado!  
 

O comentário no acampamento sobre esta mulher, é que voltara para sua casa na  
mesma condição que viera, porque ninguém teve o poder que era maior do que o que 
estava nela.  



 

 

 

Lembro-me que eu estava assustada. Talvez a história foi sendo acrescentada  
enquanto a contavam várias vezes por todo o acampamento, mas era realmente um fato 
para arrepiar os cabelos. Quanto desejaria saber naquele dia, o que já sei hoje.  
Simplesmente eu teria dito, a maneira de expulsá-lo é dizer: "Saia em Nome de Jesus".  
 

Isso me faz lembrar de um maravilhoso relato bíblico, o qual mostra alguém  
tentando expulsar os demônios, sem o poder do Espírito Santo. Está no capítulo 19 de  
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Atos, o qual nos fala dos sete filhos de Ceva, os quais disseram aos demônios: "Esconjuro- 
vos por Jesus a quem Paulo prega, que saiam".  
 

O demônio no homem disse: "Conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo; mas vós 
quem sois?" O demônio sabia que Jesus e Paulo tinham poder e autoridade, mas também 
sabia que estes "cevitas" não o tinham; assim que receberam a maior surra de suas vidas; 
o demônio era tão poderoso, que até rasgou suas roupas.  

 

Foi o que quase aconteceu aos homens que tentaram libertar aquela mulher no 
acampamento. Suas roupas ficaram amassadas, e receberam uma boa surra. Talvez  
quando contamos a história, pareça algo engraçado, mas certamente não o foi para os 
homens que participaram nisso.  
 

Vou repetir Marcos 16.17 mais e mais vezes, porque é vital que o recordemos.  
Tenho descoberto que se você escuta a mesma coisa várias vezes e continuamente, isso  
atinge o seu espírito, principalmente a Palavra de Deus, e rapidamente você começa a  
pensar como é maravilhoso recordar a Palavra de Deus, e que isso faz parte de si mesmo.  
 

A grande comissão que esta relatada em Mateus, é a mesma que se encontra em  
Marcos. Somente que este a ampliou um pouco mais: E disse-lhes: Ide por todo o mundo,  
e pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo; mas quem não  
crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem: Em. meu nome expulsarão 
os demônios; falarão novas línguas; pegarão nas serpentes; e se beberem alguma coisa  
mortífera, não lhes fará dano algum; e porão ás mãos sobre os enfermos, e os curarão. 
(Mc 16.15-18).  
 

EM QUE NOME VAMOS EXPULSAR OS DEMÔNIOS E CURAR OS ENFERMOS?  
Em Nome de JESUS; recorde que SEMPRE é em Nome de Jesus. Precisamos estar  
conscientes do fato de que Ele vive em nós, através do poder do Espírito Santo. Ele não  
vive em algum lugar a trinta quilômetros de distância. Ele também não invade sua casa, e o  
arrasta pelo caminho da vida eterna contra a sua vontade. A grande comissão é para ser  
cumprida voluntariamente. JESUS VIVE EM VOCÊ — Cristo em vós, a esperança da 
glória! (Colossensses 1.27).  
 

Romanos 8.11 diz: "E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita  
em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos 
mortais, pelo seu Espírito que em vós habita".  
 

Necessitamos do conhecimento positivo de que Cristo vive em nós. O mesmo poder que  
operou na ressurreição de Jesus tirando-o da tumba, é exatamente o mesmo poder que  
habita naquele que está cheio do Espírito Santo. Necessitamos gravar isso em nosso  
espírito, e reconhecer que temos exatamente o mesmo poder de ressurreição. Não temos  
um poder inferior ou uma potência menor; mas sim, TEMOS O MESMO PODER QUE  
LEVANTOU JESUS DO TÚMULO! Eu o tenho, VOCÊ o tem, se é batizado com o Espírito Santo. 
Devemos agir de acordo com esta verdade.  
 

Vejamos Mateus 12.28,29 "Mas, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é  
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conseguintemente chegado a vós o reino de Deus. Ou, como pode alguém entrar em casa do  
homem valente, e furtar os seus bens, se primeiro não maniatar o valente, saqueando então  
sua casa?"  
 

Antes que você possa fazer qualquer coisa, Satanás tem que ser amarrado e atado  
no Nome Poderoso de Jesus. Quando você faz isto, é como se você cortasse o cordão  
umbilical entre Satanás, os demônios, e os pequenos diabinhos, com a fonte de seu poder.  
 

Satanás é o príncipe dos ares, é o comandante de todos os anjos caídos. Alguns crêem  
que os demônios e os anjos caídos, são duas classes diferentes de seres. Realmente isso 
não faz nenhuma diferença. Quer se refira a demônios, diabos, anjos caídos, ou espíritos 
malignos, são todos iguais, porque estão todos sob o controle de Satanás; porque ele é o 
governante de todo o mundo espiritual maligno.  
 

Uma vez que seu poder é atado em Nome de Jesus, e sua autoridade é controlada  
pelo Espírito de Deus Em nós, então podemos expulsar o demônio, o espírito maligno, ou 
como queira chamá-lo, e o fazemos pela autoridade do Nome de Jesus.  
 

Trazendo isso para um nível prático, nós cremos que as enfermidades incuráveis,  
são causadas na maioria dos casos, por um espírito. Quando um médico diz que não  
existe remédio, nossas antenas espirituais detectam o fato de que aquilo é um espírito. Por 
exemplo: assim que um câncer é considerado incurável, nós cremos que é causado por um 
espírito maligno que ataca o corpo.  
 

Deixe-me mostrar-lhe como eu entendo a atuação de um demônio de câncer. Ele  
não pode entrar em seu espírito se você é um crente verdadeiro; mas pode atacar sua  
mente e seu corpo. Um demônio olha a uma mulher e diz: "Bem, creio que vou colocar um  
pouco de câncer nela, me parece uma boa vítima". Então se introduz em seu corpo (não  
em seu espírito) e em pouco tempo aquela mulher descobre que tem câncer nos seios; vai  
ao médico e está aterrorizada!  
 

O doutor diz que através da operação removerá o câncer.  
 

O demônio vai a sala de operação, e provavelmente se senta rindo do médico e  
observando-o atenciosamente. Ao minuto que o doutor enfia o bisturi na paciente, o  
demônio diz: "Eles pensam que me controlam, mas isso não é verdade, vou arruinar do  
outro lado". Três anos depois a mulher retorna ao médico e este encontra câncer no outro  
lado. Isto porque o demônio não foi expulso. Demônio não sai através de operação médica.  
Então quando voltam a operá-la o demônio diz: "Bem, desta vez vou me situar no 
estômago, ou nos pulmões".  
 

Os demônios podem plantar uma semente como o câncer em nossa carne, ossos ou 
sangue; ficam ao nosso redor não nos abandonam. A semente tem um crescimento rápido, e 
as células destroem nosso corpo. Quando um varão planta um esperma ou uma semente  
no ventre de uma mulher, essas células se convertem em um ser vivo. O diabo falsifica 
com o mal, tudo o que é bom. Portanto é lógico que ele plante sementes assassinas ao 
invés de sementes de vida. É assim que em muitos casos, enfermidades incuráveis são  
implantadas em nossos corpos. Nós porém sabemos pela Bíblia Sagrada, que os  
demônios só ocupam os corpos humanos, quando lhes é dado permissão, então muitas  
vezes eles chegam com a semente e permanecem com ela, porque os temos rechaçado.  
 

Temos conversado com médicos e enfermeiras, os quais nos têm dito que a medula  
dos ossos, é quem fabrica o sangue, que é a vida. Sabemos que os pacientes de câncer, 
seguidamente necessitam uma nova quantidade de sangue para se manterem vivos.  
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Geralmente quando ministramos cura divina à uma vítima de câncer, nossas  
orações são mais ou menos assim: "Pai, te louvamos pelo poder que nos têm dado sobre  
todo poder do inimigo; e pelo poder e autoridade que nos deste para curar os enfermos". E 
dizemos: "Satanás, nós te amarramos pelo poder do Espírito Santo e em Nome de Jesus; 
espírito de câncer, te ordenamos que saias e não regresse jamais. Nós te amaldiçoamos 
semente de câncer que está neste corpo, e ordenamos que morras. Medula dos ossos, te  
ordenamos que produzas sangue saudável e envies ao sistema, para cura e saúde total 
desse corpo, em Nome de Jesus".  
 

Um amigo nosso, que é um homem cheio do Espírito Santo e é um médico de  
profissão, tem muitos pacientes por uma recomendação, devido a seu excelente recorde  
com pacientes de câncer. Quando entra na sala de operação, ele que é o médico chefe 
onde trabalha, impõe as mãos sobre os pacientes e começa a orar em línguas antes de 
operar, e expulsa o espírito de câncer. Ele tem um impressionante número de pacientes  
recuperados, porque uma vez que o "espírito de câncer" é expulso, não é difícil extirpar a 
parte do corpo que estava enferma.  
 

Outro médico amigo nosso, também crente cheio do Espírito Santo, comentava  
sobre as enfermidades incuráveis que são causadas por espíritos malignos. Ele disse: "Na  
época presente de tanta evolução, quando estamos enviando homens à lua, e  
conseguimos ver a molécula do DNA por meio de microscópio; eu considero que essas  
enfermidades que não podemos compreender, e que chamamos incuráveis, devem ter sua  
origem em outro lugar que a ciência não sabe explicar". Cremos que esse "outro lugar" é 
no mundo espiritual, e são originados por demônios.  
 

"Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os  
principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as 
hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais" (Ef 6.12).  
 

Nós não estamos lutando contra pessoas, mas contra poderes, invisíveis, e não  
podemos pelejar contra eles no natural, como certamente acontece entre um ser humano e 
outro.  
 

Quando você luta contra um espírito maligno que está causando uma enfermidade, 
está lutando contra um principado invisível, algo que você não pode ver. É por isso que no 
natural não temos nenhum poder ou controle sobre os demônios. Lembre-se que somente 
os vencemos na área sobrenatural, em Nome de Jesus Cristo.  

 

Lembre-se que o diabo concentra seu ataque em um desses dois lugares: ou seu  
corpo, ou sua mente. O diabo quer a sua mente, e lutará de todas as formas para assumir  
o controle sobre ela. O que normalmente recebe o ataque inicial do diabo não é seu  
espírito, mas se você permite que ele entre em seu corpo e sua mente; o que você crê que 
vai acontecer com seu espírito? Ele vai deixar-se dominar e ser controlado pelo inimigo, o 
qual deseja sua alma, mas a ataca por meio de sua mente. A melhor defesa, é saturar sua 
mente com a Palavra de Deus, para que proteja seu espírito. Pode usar a Palavra de Deus  
como uma arma poderosa para destruir os ataques do diabo. Quando você diz: "Está 
escrito," o inimigo começa a recuar e foge.  
 

Há muitas classes diferentes de espíritos. Charles e eu, não temos o costume de  
perguntar-lhes seus nomes, porque só há um lugar na Bíblia onde Jesus perguntou, e eles 
responderam: "Legião". Jesus não continuou insistindo querendo saber o nome de um por 
um (uma legião podem ser milhares). Podes imaginar Jesus sentado, enquanto escutava  
milhares de demônios dizendo seus nomes? Jesus tinha coisas muito mais importantes  
para fazer, e não ia perder Seu tempo, portanto só usou algumas palavras, e eles saíram.  
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Nossa filha Joan telefonou do colégio uma vez e disse: "Tivemos um ótimo estudo  
bíblico esta noite, e alguém disse que foi libertado do espírito de indiscreção".  
 

Lhe perguntei: "espírito de que?" De indiscreção foi a resposta. Que coisa mais tola, 
foi o que senti.  

 

Isso me faz recordar de uma mulher que foi até um evangelista e queria que o  
"espírito de gordura" fosse expulso. O evangelista com humor lhe respondeu, que essa 
classe não sai, "senão com oração e jejum".  
 

Se lembra do que eu falei sobre o "equilíbrio"? Podemos chegar ao extremo de 
querer dar os nomes de todos os demônios, ou diferentes classes de espíritos. Tenho  
ouvido falar de espírito de queimadura de sol, de congelamento, de frio e calor, e muitos  
outros títulos diferentes; mas eu não creio que isso deveria ser classificados como 
espíritos malignos ou demônios.  
 

Recordemos porém que há realmente muitos espíritos legítimos. Se você pode 
notar, Jesus os nomeou pelo que faziam, e não pelo próprio nome.  

 

Um, que sempre expulsamos com muito êxito, é o espírito herdado. Isso é uma  
maldição que geralmente foi colocada sobre uma família. Se você traça a história  
genealógica por muitas gerações descobrirá que em algum tempo nesta linhagem, alguém 
recebeu uma maldição, que veio até hoje.  
 

Em uma reunião na Costa Oeste dos Estados Unidos, veio um jovem que era  
membro de uma família de vinte e quatro filhos. QUATORZE ERAM SURDOS! Que lhe  
parece isso? Isso aparentemente veio por um espírito herdado, porque não houve as 
mesmas circunstâncias que determinaram cada nascimento ocasionando surdez.  
 

O diabo ataca os genes e forma confusão. Um espírito viera sobre essa família.  
Pusemos nossas mãos sobre ele, e expulsamos aquele espírito herdado, e o espírito  
de surdez. Pedimos a Deus que criasse novos tímpanos em seus ouvidos, pois  
certamente não os tinham ou os tinham estourados. E pela primeira vez em sua vida o 
jovem começou a ouvir, mas somente de um ouvido.  
 

Ele veio no outro dia e contou o que fez depois que saiu da reunião. Ele estava 
realmente maravilhado por estar ouvindo, e foi ao restaurante, onde os irmãos comiam  
depois do culto, e saiu de mesa em mesa dizendo: "Vejam, eu posso ouvir, posso 
ouvir!" Depois tomou o ônibus de volta para casa, e disse ao motorista: "Eu posso  
ouvir", o qual lhe replicou: "E o que há de fantástico nisto?" Ele respondeu: "Talvez para  
você que sempre ouviu não significa nada, mas para alguém que nunca tinha ouvido 
um som sequer, é algo muito excitante".  
 

Ele sempre colocava o despertador com um alarme conectado a sua perna, para 
que lhe desse um toque com um fio e o despertasse. Mas no próximo dia disse: "O som 
mais bonito, foi quando eu desliguei o alarme".  

 

Note como foi realizado o milagre neste jovem; Primeiramente atamos a Satanás  
em Nome de Jesus e pelo poder do Espírito Santo (veja Mateus 12.19), expulsamos o  
espírito herdado e de surdez, e a seguir pedimos a Deus que fizesse um milagre 
criativo. Tiago disse: "Pedis, e não recebeis, porque pedis mal". Muitas vezes as  
pessoas não obedecem a Palavra de Deus, e não seguem o exemplo de Jesus para 
curar os enfermos.  



 

 

 

Nós poderíamos ter ordenado ao espírito maligno que saísse, e então ter 
esquecido de pedir a Deus que fizesse o milagre criativo. Certamente teríamos  
destruído o diabo, mas aquele rapaz ainda estaria surdo, por causa do defeito em seus 
ouvidos. Porém muitos milagres de cura, ocorrem instantaneamente quando o demônio  
sai. E a propósito, lhes digo, que o outro ouvido daquele jovem foi curado na noite 
seguinte.  
 

Por favor não nos entenda mal, quando há formas diferentes de curar os enfermos.  
Lembre-se que DEUS É SOBERANO, e Ele pode fazer exatamente o que Ele deseja fazer, 
mas eu sei que Ele deseja que nós façamos muito mais do que aquilo que temos feito até o 
momento.  
 

Em uma de nossas campanhas, nosso genro Bob foi chamado a uma sala ao lado, 
onde umas cinqüenta pessoas estavam tentando expulsar o demônio de uma menina de  
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uns treze anos. Alguns homens a seguravam no piso, enquanto outros falavam em línguas,  
e outros gritavam: "Sai dela", e outros: "Qual é o teu nome, demônio?" Tudo isso ao 
mesmo tempo. Havia realmente uma grande confusão.  
 

Como Bob faz parte de nossa equipe, o chamaram para ajudar. Ele então assumiu o  
controle da situação, e pediu a todos que saíssem da sala, exceto a menina e seus pais. Então 
começou a falar com a menina, para que se acalmasse.  
 

Pela experiência em operar nos dons do Espírito Santo, Bob sabia que Deus supriria  
todas as suas necessidades naquele momento. Então pediu a Deus uma palavra de 
conhecimento, acerca do espírito que havia na menina.  
 

Deus lhe disse somente uma palavra bastante surpreendente: "LAO".  
 

Ele então perguntou a menina se a palavra LAO significava alguma coisa para ela, e  
ela surpreendida lhe perguntou: "Como soubeste dele?"  
 

Bob então lhe disse, que Deus o havia revelado.  
 

Com temor a menina disse: "Ninguém em minha casa sabe nada sobre ele, somente  
eu, pois ele veio a mim quando eu era pequena, e me ofereceu o poder. É ele que me diz o  
que devo fazer. Seu nome é LAO, e me diz como eu posso fazer com que as pessoas ou móveis  
ou qualquer coisas flutuem. Ele é meu guia na bruxaria". Mas acrescentou: "mas eu tenho  
muito medo!"  
 

A menina contou que quando tinha apenas oito anos, um espírito maligno lhe ofereceu  
poderes especiais, se ela lhe desse completamente sua vida. E assim como Eva creu na  
mentira do diabo, ela creu, e fez um pacto com Satanás. A princípio pensava que seria 
divertido, mas com o passar do tempo se tornou cheia de temor.  
 

Bob lhe perguntou se ela queria ser liberta desse demônio que controlava sua vida. 
Ela disse: "Você quer dizer que realmente posso ser livre dele, sem ele me destruir?" Bob  
lhe assegurou, que se ela realmente queria ficar livre, ele podia expulsar aquele espírito  
maligno, para que não mais atormentasse sua vida, e então citou para ela Lucas 10.19 "Eis 
que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos 
fará dano algum".  
 

Ela respondeu: "Sim. quero ser livre".  
 

Bob então com fé e autoridade, ordenou ao espírito que saísse em Nome de Jesus.  
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O espírito maligno saiu, e ela ficou completamente liberta.  
 

Nós a vimos um ano depois. Uma linda crente, feliz, e sem temor ou medo em sua  
vida. Glória ao Senhor! Ele a libertou!  
 

Por meio da Palavra de Deus, a confiança desta menina foi conseguida, e ela então 
pode falar com liberdade e contar o seu problema.  

 

Que poderia ter acontecido se Bob perguntasse ao espírito maligno que desse seu  
nome? A Bíblia nos dá a resposta: "Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os  
desejos de vosso pai; ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade  
porque não há verdade nele; quando ele profere mentira, fala do que lhe é propício, porque 
é mentiroso e pai da mentira" (Jo 8.44).  
 

Se o diabo não pode dizer a verdade, como podemos pedir a um de seus demônios  
que nos diga seu nome, e esperar que seja a verdade? É melhor conversar com Deus!  
 

"Mas falamos a sabedoria de Deus, mas Deus no-las revelou pelo seu Espírito;  
porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus" (I Co 2.7a,10).  
 

Por favor não pense que, estamos criticando quem expulsa demônios de uma forma 
diferente da que fazemos.  

 

Se você tem êxito ao pedir que os demônios lhe digam seus nomes, siga fazendo- o. 
Mas creio que você pode experimentar uma forma mais simples de vez em quando. Se  
você tem êxito em lutar com um demônio por toda a noite, suponho que deve continuar,  
mas eu certamente encontraria uma maneira mais rápida de expulsá-lo, para gastar todo o 
meu tempo falando de Jesus, e com Ele.  
 

Deus se entristece com muitas igrejas que não estão impondo as mãos sobre os  
enfermos para que Ele os possa curar. Porque Deus quer que você esteja bem e com  
saúde!  
 

Em um domingo de natal, estávamos na Igreja do Pastor Bob Tilton, Centro de  
Alcance Mundial Palavra da Fé, na cidade de Dallas, Texas. O Povo estava dando seus  
testemunhos sobre o ano que se findava. Notei que todos testificavam somente de  
prosperidade. Apenas no final do culto uma mulher testificou que tinha sido curada de 
câncer.  
 

Depois do culto perguntei ao Pastor Bob, porque quase ninguém recebia curas em 
sua igreja, e ele me respondeu: Realmente não são muitas as pessoas que precisam ser 
curadas, porque eu os tenho ensinado, como caminhar em saúde divina.  

 

Glória a Deus! Creio que essa é a maneira que devemos estar! Devemos caminhar 
em Saúde Divina, para que não necessitemos ser curados.  

 

Mas estamos lhe ensinando esses diferentes métodos de curar os enfermos, para  
que você possa sair, e ir aos lugares onde as pessoas não sabem como caminhar em  
saúde divina, e curá-las em Nome de Jesus. Talvez eles nunca escutaram que há poder no  
Nome de Jesus para curar os enfermos. Quando a Palavra de Deus diz: "Amado, desejo 
que te vá bem em todas as coisas, e que tenhas saúde, assim como vai bem a tua alma," 
isto quer dizer que o desejo de Deus é que caminhemos em Saúde Divina.  
 

Quando você receber o Batismo com o Espírito Santo, Deus fará muitas coisas  
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extraordinárias, mas você precisa começar a atuar, e impor as mãos sobre os enfermos.  
 

Na cidade onde vivíamos pouco depois que recebemos o Batismo com o Espírito 
Santo, Charles e eu estávamos falando em uma determinada igreja, e um homem trouxe 
uma mulher que tinha câncer.  

 

Nós apenas tínhamos acabado de receber o Batismo com o Espírito Santo, pois não  
tivemos o privilégio de crescer na doutrina Pentecostal. Portanto não compreendíamos o 
sobrenatural.  
 

Não compreendíamos o cair sob o Poder de Deus. Tudo era novo para nós. Foi 
muito excitante reconhecer que quando você está cheio do Espírito Santo, e impõe as  
mãos sobre alguém, este pode cair pelo poder de Deus. Era uma experiência maravilhosa!  
 

Nada nos podia deter. Nós estávamos realmente empolgados por tudo que Jesus  
estava fazendo. Charles e eu pusemos nossas mãos sobre aquela mulher enferma de 
câncer, e oramos por ela. Ela caiu sob o poder de Deus, e então dissemos: "Obrigado  
Jesus!" Nesse momento ela começou a vomitar. Nós não a vimos sentir repugnância, e  
TAMBÉM NÃO O SENTIMOS, porque algo dizia dentro de nós: "o que está saindo desta  
mulher, é o câncer!"  
 

Nós ficamos todo o tempo de pé glorificando a Deus. Estávamos como dois vasos 
cheios! Se você não pensa em testar sua fé, por ver um monte de imundície ser colocada  
para fora de um corpo, é melhor que pense duas vezes sobre o ministério de libertação. 
Creio que Deus queria nos mostrar que ele faz tudo da maneira que Ele quer.  
 

Foi horrível ver aquela sujeira sendo vomitada, mas Glória a Deus, o importante é  
que O CÂNCER SAIU!  
 

Deus nem sempre faz coisas assim, mas no princípio, ele pode provar sua fé. A mim  
e a Charles ele perguntou: "Vocês tem certeza que querem estar no ministério da cura  
divina? Estão certos e seguros que isto é realmente o que vocês querem?" Nós 
respondemos: "Sim", e seguimos adiante.  
 

Algo semelhante aconteceu numa grande e bonita igreja, depois de um maravilhoso  
culto, quando Deus realizou a cura em mais de 700 pessoas. O zelador que acabara de  
receber o Batismo com o Espírito Santo nos perguntou o que iria dizer aos homens da 
companhia que limpava a igreja no outro dia, sobre todo aquele câncer que havia sido 
vomitado.  
 

Ouvi falar que em algumas campanhas da Missionária Aimee Semple Mcpherson, 
era necessário um carrinho de mão para limpar e apanhar todo o câncer que tinha saído  
das pessoas. Não faça um gesto de repugnância a isto, simplesmente espere até o  
momento quando estejas ministrando para algum canceroso, e aquele câncer caia em  
suas mãos. Sabe o que vai acontecer? Você receberá uma unção especial de Deus nesse 
momento, e dirá: "Glória a Deus, Obrigado Senhor!" Porque o câncer está morto, e já não 
está mais vivendo no corpo de alguém.  
 

Há muitos que pensam que viver bem é comer nos melhores restaurantes, as 
melhores comidas e etc. Mas a vida verdadeira, é você ver o enfermo ser curado, os 
demônios serem expulsos, e Deus realizando milagres.  

 

Raramente as pessoas vomitam quando recebem a cura de câncer e a libertação, 
mas não se assuste se isso acontecer.  
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Quando Jesus ressuscitou dos mortos, deixou Satanás derrotado por toda a  
eternidade. Pense em Satanás sempre como um inimigo vencido! Mais uma vez desejo  
dizer-lhe que o ministério de libertação é realmente empolgante, mas cuidado com o perigo 
de ir ao extremo, vendo um demônio em cada maçaneta de porta.  
 

Nós colocamos recentemente um novo carpete no Seminário "Cidade de Luz", e ele 
ainda está muito deslizante. Agora, isso não é um demônio de "carpete deslizante". Isso é 
algo normal, que acontece com esse tipo de carpete quando está novo. Entende o que eu  
estou dizendo?  
 

Já existe um enorme número de espíritos malignos reais, para que alguém saia por 
aí, tentando inventar outros.  

 

Algumas vezes há mães que dizem mais ou menos isso: "Esse menino está possuído 
pelo diabo. Eu não posso fazer nada com ele, precisa ser liberto".  

 

Enquanto isso ela o está segurando fortemente, e ele começa a gritar e se  
movimentar todo, e parece estar tão violento que mal podemos nos aproximar dele.  
 

Um dia Deus me mostrou, porque alguns desses meninos ou meninas reagem  
desta maneira. Como você se sentiria se pusesse as mãos sobre você, por algo que você 
não entende e começasse a sacudir sua cabeça com violência e ordenasse: "demônio sai  
dele!"? Creio que você ficaria tão aterrorizado, que ali mesmo, decidiria que nunca mais  
permitiria que ninguém mais orasse por você, pelo resto de sua vida. E com as crianças é 
isso que muitas vezes acontece.  
 

Tivemos um caso desse recentemente, quando uma mãe trouxe um menino de uns  
nove ou dez anos e disse: "Ele possui uma legião de demônios por favor expulse-os!"  
 

Olhei para o menino, e quando ele me viu, dando mostras de temor à minha pessoa, se  
soltou de sua mãe e saiu correndo pelo grande auditório. Correu tão rapidamente, que  
ninguém o pode deter, e gritava com toda a força de seus pulmões. Mesmo assim eu não vi  
nada de anormalidade ou espírito maligno nele, somente compreendi que estava  
aterrorizado. Nesse momento Deus me mostrou que exatamente isso havia acontecido,  
pois ele não foi preparado para um toque curador de Deus, o Pai amoroso. Deus me  
perguntou: "Como você se sentiria, se alguém o colocasse no chão, e dez adultos  
sentassem sobre você, para detê-lo?" Realmente, creio que faria todo o esforço possível 
para me levantar, e isso não quer dizer que eu estaria possuída de demônios.  
 

Por Charles  
 

Enquanto escrevemos este livro, Frances e eu temos sempre em mente, que os  
caminhos de Deus são inatingíveis, e que sua sabedoria e poder estão além de qualquer  
forma de expressão. Nós temos visto somente um vislumbre de como Ele opera, não  
podemos nem mesmo começar a compreender as coisas que Deus faz pela sua grandeza;  
como criar o universo, colocar as estrelas e planetas em sua órbita exata, e outras 
maravilhas, que somente Ele pode fazer.  
 

Simplesmente estamos compartilhando com você, formas nas quais Deus tem  
operado, e segue operando em nosso ministério. Muitas das quais são bem parecidas com  
as que Jesus operou durante seu ministério terreno. E que estão registrados em sua 
Palavra.  
 

Sem dúvida, há centenas de formas que podem ser usadas para expulsar  
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demônios, mas sabemos que se resumem numa só coisa: tudo é feito pelo Espírito de  
Deus que está em nós através de seu poder, e é realizado em Nome e pela autoridade de  
Jesus Cristo. Tudo o que estamos descrevendo, é para animá-lo, e para que você possa  
ver as formas como pode ir, e cumprir a grande comissão de Jesus; libertando os 
oprimidos, e trazendo-os para o Reino da Luz.  
 

Uma vez, uma mulher que tinha uma constante dor no abdômen veio para receber a  
oração. Disse que já fazia três anos que sofria daquela constante dor, e que já tinha  
visitado toda a classe de médicos. Louvamos a Deus pela profissão médica. Então eu  
pensei comigo, se os médicos não puderam encontrar nada, deve ser um demônio. Muitas 
vezes os médicos não sabem que um espírito pode ser o causador de uma enfermidade e 
dor.  
 

Já haviam orado por ela em muitas reuniões mas a dor ainda continuava. Lhe pedi  
então que colocasse suas mãos onde estava a dor, e impus minhas mãos sobre ela. 
Amarrei a Satanás e ordenei ao espírito de dor que saísse dela em Nome de Jesus!  
 

Ficou totalmente livre daquela dor, e então lhe perguntei o que havia acontecido. Ela  
disse que no momento que eu disse "Fora", ela viu como que algo havia saído de seu  
corpo e se projetado no espaço. Toda a dor se foi instantaneamente. Louvado seja o Nome  
do Senhor!  
 

Alguns meses depois, um amigo nos visitou e disse que sua esposa tinha uma  
constante dor em seu abdômen, e já haviam estado em muitos médicos, mas estes não  
puderam achar a causa do problema. A situação era exatamente como a da outra mulher, 
inclusive muitas vezes já tinham orado por ela, mas sem resultado.  
 

Viviam a uns 250 quilômetros de distância de onde estávamos. Então pedi que  
chamasse sua esposa por telefone. Quando ela atendeu, lhe contei acerca da outra  
libertação, e então mandei que ela colocasse a mão no lugar da dor. Amarrei a Satanás  
pelo Poder do Espírito Santo, e ordenei ao espírito de dor que saísse em Nome de Jesus!  
Quando perguntei como se sentia, ela respondeu: "Já NÁO SINTO MAIS NENHUMA  
DOR!"  
 

Glória a Deus! Mesmo estando a distância, não fazia diferença. Quando a  
autoridade do Nome de Jesus é usada, coisas extraordinárias acontecem!  
 

As duas mulheres que foram libertadas daquele espírito de dor, já eram crentes.  
Pode acontecer, que um espírito surdo, mudo, ou qualquer outro que Jesus nomeou  
necessitem ser expulsos de alguém que é cristão, mas repetimos: Não cremos que um  
demônio possa estar no espírito de um Crente. Pode atacar seu corpo ou sua mente. Não 
temos nenhuma evidência de que o demônio tem que habitar em alguém, para lhe causar 
um "espírito de dor" ou qualquer outro dos que Jesus nomeou; eles simplesmente podem 
atacar uma parte do corpo, e implantar uma enfermidade.  
 

Eu estava conversando com um homem, que me disse que sua perna direita tinha  
sido amputada acima do joelho. Naquela noite veio a mim para receber oração, e disse que 
tinha uma constante dor no seu pé direito.  
 

Ele disse: "Os médicos dizem que é uma dor "fantasma".  
 

Então entendi que o que estava acontecendo, é que não havia nervos humanos,  
para enviar o sinal de dor ao cérebro, portanto era realmente um espírito que havia.  
Ordenei ao espírito maligno que saísse em Nome de Jesus e pelo poder do Espírito Santo, e NO  



 

 

 

MESMO INSTANTE ELE FOI LIBERTO!  
 

Então Deus falou ao meu coração, que a dor regressaria duas vezes mais; e que 
aquele homem deveria repreendê-lo, e depois disso nunca mais regressaria.  

 

No outro dia ele veio e me disse: "Você tinha razão, veio duas vezes mais, porém  
repreendi o espírito, e ele se foi em Nome de Jesus!"  
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Toda dor é causada por um demônio? É lógico que NÃO. Se você coloca seu dedo no 
fogo, ou o corta com uma faca, certamente isso doi. Mas mesmo assim, se isso ocorrer, ordene  
que seja curado, e repreenda a dor!  
 

Quando Jesus chegou na casa da sogra de Pedro, ela estava enferma de febre. 
Jesus a tomou pela mão (a tocou) e a febre a deixou.  

 

Nossa filha Joan, um dia sofreu uma operação, quando era ainda bem jovem. Quando 
retornei do trabalho, o efeito da anestesia havia passado, e ela estava chorando e gritando de  
dor. Impus minhas mãos e falei: "Dor, eu te repreendo em Nome de Jesus". A dor se foi no  
mesmo instante! Aquilo não era um espírito maligno, era simplesmente uma dor causada por 
uma cirurgia.  
 

Temos ministrado por muitas partes do mundo, e sempre que o Poder de Deus está  
fluindo, e quando as pessoas começam a testificar os grandes milagres que o Senhor tem  
feito, os demônios se enfurecem, mas não podem suportar e têm que sair pela autoridade do 
Nome de Jesus.  
 

Uma noite, quando Deus estava operando poderosamente, e estávamos ministrando  
com a palavra do conhecimento, ouvimos um forte grito no fundo do salão. Um rapaz não  
crente, que estava possuído por um demônio, acabara de ficar liberto, sem que ninguém 
expulsasse aquele espírito.  
 

Temos que fazer todo o possível para arrancar as almas das garras do inimigo,  
antes que estejam para sempre perdidas e separadas de Deus. Oh se nós pudéssemos ter 
uma visão daquilo que Deus espera de nós, e entendêssemos como somos importantes,  
pois somos uma geração escolhida, um povo especial que Ele tem chamado! Ele não quer  
que estejamos escravizados por Satanás, mas que estejamos livres, pelo seu grande e  
maravilhoso poder!  
 

"Assim diz o Senhor Deus de Israel: Deixa o meu povo ir (Ex 5.1). Deus quer que 
seu povo esteja livre.  

 

Uma vez trouxeram uma jovem a nosso escritório. Por diversas vezes ela já tinha  
tentando se suicidar, e já a tinham levado a muitos lugares, porém sem obter resultado. Ela 
estava totalmente tomada pelo demônio de suicídio, e demonstrava estar tão amargurada, 
que estampava em seu rosto o desejo de tirar sua própria vida.  
 

Havia sido colocada num hospital psiquiátrico, mas mesmo ali tentou de suicídio por 
diversas vezes, e cometeu adultério.  

 

Comecei a ministrá-la com amor e compaixão de Deus. Lhe disse calmamente que 
Deus a amava, e queria que ela vivesse para ele, e queria salvá-la para levá-la para o céu.  
Lhe disse que o diabo era quem estava causando aquele abatimento e depressão, e que 
Deus dá a ela paz e felicidade já na vida presente.  
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Falei sobre a formosura do céu, e descrevi como é tormentoso e horrível o inferno  
para onde vão aqueles que se esquecem de Deus, muito mais horrível que a situação que 
ela estava vivendo.  
 

Então lhe perguntei se ela queria que Jesus a libertasse, e ela respondeu: "Estou 
tão confusa que na realidade não sei o que fazer".  

 

Eu então lhe expliquei que não era ela que estava confusa, mas um espírito maligno 
que estava possuindo sua mente e causando aquela situação.  

 

Mostrei que o diabo queria que ela se suicidasse, para levá-la para o inferno, onde 
sofreria eternamente, onde não mais teria oportunidade de ser libertada de seu controle.  

 

Outra vez lhe convidei para fazer a decisão, mas ela ainda continuava confusa.  
 

Ela estava ali na minha frente, e então o Espírito Santo derramou sobre mim um  
amor divino, e um profundo desejo que ela fosse libertada das garras do inimigo, que 
estava fazendo a última tentativa de roubar aquela alma.  
 

Calmamente, mas com poder e autoridade de Deus eu disse: "Diabo, te amarro  
agora mesmo, e ordeno ao espírito de suicídio, e ao espírito de amargura que saia desta  
vida em Nome de Jesus Cristo!"  
 

Não houve gritos, nem houve resistência, nem alguma coisa visível que mostrasse  
estar saindo dela. Simplesmente usamos a autoridade que Jesus nos deu, e no mesmo  
instante a aparência daquela mulher estava mudada. Uma paz verdadeira ficou estampada  
em seu rosto, e a transformação foi tão poderosa, que ela não parecia ser aquela mulher 
que entrara ali há poucos minutos antes.  
 

Então eu mandei que repetisse as seguintes palavras: "Jesus perdoa os meus  
pecados, vem ao meu coração, faz-me o tipo da mulher que tu queres que eu seja, toma o 
controle total de minha vida, e que tu sejas o meu Salvador, Te amo Jesus!" E então, não  
mais controlada pelo diabo, ela abriu sua boca e foi repetindo cada palavra 
verdadeiramente entregando sua vida a Deus.  
 

Saiu de nosso escritório alguns minutos depois, totalmente transformada pelo poder  
de Deus, amando a Jesus, e com uma Bíblia e alguns de nossos livros nas mãos!  
 

"E foram ter com Jesus, e viram o endemoninhado, o que tivera a legião, assentado,  
vestido e em perfeito juízo.e temeram". (Mc 5.15)  
 

Tudo isso é motivo de glorificarmos ao nosso querido Salvador Jesus!  
 

Depressão é um estado da mente, mas isso pode ser influenciado por um demônio.  
Os demônios podem trabalhar com os pensamentos da mente humana, consequentemente  
eles têm a habilidade para fazer você pensar coisas impuras. Eles muitas vezes atacam a 
mente com pensamentos que causam depressão ou opressão.  
 

"Irai-vos, e não pequeis; não se ponha o sol sobre a vossa ira (Ef 4.26). Quando  
você se ira, dá uma oportunidade ao diabo. A Bíblia nos diz que devemos vencer a ira. Isso 
significa que se nós quisermos, podemos fazê-lo. Do contrário abrimos uma brecha para o 
diabo e sua atividade, a qual pode levar a uma possessão demoníaca pelo controle total da 
mente, e eventualmente espírito e alma.  
 

O endemoninhado que Jesus libertou de uma legião, ficou com sua mente sã, isso  
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nos mostra que ele tinha a mente possuída e controlada pelo demônio (Mc 5.15).  
 

Porque será que as pessoas seguem a Satanás e seus caminhos malignos? Porque  
se submetem a um inimigo cheio de ódio, quando Deus tem algo muito melhor para nós?  
Porque voluntariamente se entregam ao inimigo e decidem viver uma eternidade de  
tormento, em vez de aceitarem a eternidade de gozo e paz com o Senhor?  
 

"O ladrão não vem senão a roubar, a matar, e a destruir; eu vim para que tenham 
vida, e a tenham com abundância" (Jo 10.10).  

 

Satanás quer perverter a mente humana, para que creia que seu caminho é melhor.  
Crendo nessas mentiras, o ser humano está praticamente fazendo um convite ao inimigo  
para que controle e destrua sua vida. O ser humano muitas vezes abre uma brecha ao  
inimigo através de más atitudes. MÁS ATITUDES NÃO SÃO DEMÔNIOS, mas abrem o  
caminho para a atividade de Satanás. Más atitudes não necessitam ser expulsas como se 
fossem um demônio, mas precisamos vencê-las pelo poder de Deus.  
 

Satanás mentiu a Eva no Jardim do Éden. Ela permitiu a entrada do inimigo, e este  
roubou o que Deus lhe dera. Satanás aproveitou astutamente aquela brecha em sua 
mente, colocou pensamentos mentirosos e ela creu.  
 

Quando você estiver ministrando libertação a alguém, veja se a pessoa é salva, 
mande que repita as seguintes palavras: "Jesus é o Senhor da minha vida", se ela não  
puder repetir essas palavras, é um forte indício que está possuída por um espírito maligno. 
Muitas vezes, a pessoa não está possessa de demônio, mas sim ESTÁ NECESSITANDO 
DE ENSINO E ORIENTAÇÃO. "Portanto vos quero fazer compreender, que ninguém que 
fala pelo Espírito de Deus...(I Co 12.3).  
 

Uma noite uma mulher veio a Frances para que orasse por ela. Começou dizendo 
que muitos já tinham orado por ela, mas sem resultado positivo.  

 

Ela disse: "Já expulsaram o demônio do fumo, do tabaco, da nicotina dos cigarros, e  
nada aconteceu". Então perguntou a Frances: "Você tem alguma palavra de Deus para  
mim?"  
 

Frances lhe disse: "Sim".  
 

Ela perguntou: "Qual?"  
 

Frances respondeu: "Deixe de fazê-lo".  
 

A mulher obviamente ficou desconcertada, mas a verdade é que muitas vezes  
estamos culpando a espíritos ou demônios, quando a culpa está em nós. Vamos a vários  
evangelistas pedindo libertação, quando muitas vezes o problema é muito simples, está  
em nós mesmos. Portanto DEIXE DE PECAR, jogue esses cigarros para longe, não  
compre mais, e pare de culpar os demônios!  
 

Se com todo o coração, mente, corpo e alma, você deseja ser obediente a tudo que  
Deus ordena, você não terá desejo de pecar. Um desejo de pecar, é simplesmente uma  
maneira de expressar sua incredulidade e falta de confiança de que o caminho de Deus é 
melhor. Deus não se agrada disso. Ele se agrada quando você quer obedecê-lo.  
 

"Digo porém: Andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque  
a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne; e estes opõem-se um ao  



 

 

 

outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais  
debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são: prostituição, 
impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas,  
dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, e coisas semelhantes a  
estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais 
coisas não herdarão o reino de Deus" (Galatas 5.16-21).  
 

Você pode notar pela Palavra de Deus, que estas são atividades que vêm à  
nossa mente, porque nossa antiga natureza quer viver sua própria vida. Esta é a forma  
mais simples para lhe dizer qual a maneira que o diabo encontra uma entrada em tua 
mente, e tenta separá-lo de Deus.  
 

A maneira de evitar essa cilada diabólica, é descrita no resto deste capítulo de 
Gaiatas: "Mas o fruto do Espírito é: caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, 
bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de  
Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no  
Espírito, andemos também em Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, 
irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros" (Galatas 5.22-26).  
 

Quando permitimos que pensamentos contrários a natureza de Deus entrem em  
nossa mente, eles começam a se desenvolver, e passam a ser uma parte de nós.  
Nossos desejos íntimos, ou convidam o Espírito Santo para que controle nossos 
pensamentos, ou convidam a velha natureza do pecado que está em nós.  
 

Pare de pensar no negativo, e tudo o que se relaciona com a antiga natureza, e 
você impedirá que os demônios tenham atividade em sua mente. O inimigo quer tomar  
controle de sua vida pouco a pouco, até que você já não mais tenha desejo pelas 
coisas de Deus.  
 

"Sujeitai-vos pois a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós; Chegai-vos a  
Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos pecadores, e vós de duplo ânimo, 
purificai os corações (Tg 4.7,8).  
 

Quem deve e tem que fazê-lo? NÓS!  
 

Um dia, antes que Frances e eu nos casássemos, eu estava dirigindo o carro  
pela cidade de Houston. Naquele tempo eu trabalhava como contador público. O sol  
brilhava, eu estava feliz, e ia cantando hinos de louvor a Deus. Parei o carro num  
restaurante para comer alguma coisa. Minha vida estava totalmente entregue a Deus, e  
eu acabara de passar muitas horas meditando na Sua Palavra. Tudo estava 
maravilhoso e perfeito.  
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Mas logo que desci do carro, senti que uma forte depressão veio sobre mim, parece  
que as trevas haviam baixado sobre a minha vida, e repentinamente todo aquele gozo, 
aquela paz e alegria desapareceram, realmente parecia que o mundo havia desabado 
sobre mim. A princípio não entendi o que estava acontecendo, mas em uma fração de  
segundos, procurei entender aquela situação. Como minha mente estava saturada com a 
Palavra de Deus, e meu único desejo era de agradar ao Senhor e viver somente para Ele,  
uma passagem gloriosa das Escrituras veio a minha mente. Então eu pedi a Deus, que 
repreendesse aquele ataque do inimigo, e que se aproximasse mais de mim, e que me 
desse a vitória total.  
 

Naquele mesmo momento, todas as trevas e depressão desapareceram, e algo  
como um raio de luz invadiu todo o meu ser. Eu pude sentir aquele espírito maligno que  



 

 

 

havia atacado minha mente, sair como um vento, e desaparecer!  
 

Satanás havia enviado contra mim um demônio, para tentar me separar de meu 
Deus a quem tanto amo.  

 

Mas, "Porque a Palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada  
alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e  
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medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração" (Hebreus 4.12).  
 

A grande arma contra Satanás e seus demônios, é a Palavra de Deus. É por isso  
que devemos meditar nela dia e noite, e pensar somente em Deus e no que O agrada.  
 

"Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da  
nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para destruição das  
fortalezas; destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento  
de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo" (I Co 10.3). No  
primeiro momento que um demônio ataca seus pensamentos, é o tempo certo e propício  
para expulsá-lo. Não lhe permita uma entrada em sua mente ou em seus pensamentos. A 
medicina preventiva é melhor do que ter que tomar remédio depois de enfermo. A Palavra  
de Deus é a imunização contra a infecção que o diabo quer colocar em nossos 
pensamentos ou desejos íntimos.  
 

Os demônios são criaturas invisíveis, incorpóreas, que tem a habilidade de mover-  
se para onde Satanás os enviam, e podem andar ao redor do ser humano, atacá-lo, e  
colocar em sua mente pensamentos malignos; em seu corpo, enfermidades; ou até 
provocar a perda da memória ou a loucura.  
 

Podem estar presentes no nascimento, ou enquanto a criatura está sendo formada 
no ventre da mãe e assim colocar defeitos em sua formação.  

 

Como são espíritos, podem transferir-se de uma geração à outra, e portanto causar 
defeitos ou enfermidades que virão em formas de genes.  

 

Os espíritos malignos vêm contra nosso corpo, para tentar controlar nossas almas.  
Por isso devemos usar todo o entendimento, e pedir ao Espírito Santo que nos ensine qual 
a maneira de afastá-los quando queiram nos atacar.  
 

Você e eu temos uma missão. A de libertar os seres humanos da influência e 
controle de Satanás, e mostrar-lhes como podem ser livres.  

 

"Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, EXPULSAI OS 
DEMÔNIOS, de graça recebestes, de graça dai" (Mt 10.8).  

 

Creio que Deus está preparando um exército de pessoas para sair com grande  
poder. Seu coração está clamando, porque sabe que as pessoas precisam ser libertadas  
das garras do inimigo. Deus está dizendo a seu povo: "Eu quero um grande número de  
pessoas, que estejam dispostos a sair, e saber que não estão lutando contra seres  
humanos, senão contra principados e potestades. Que saiam em Nome de Jesus, ponham  
as mãos sobre os enfermos e estes serão curados. Meu povo será VITORIOSO!"  
 

Você sabia que por todo o mundo há pessoas clamando por salvação e cura divina?  
É por isso que muitas vezes é mais fácil curar os enfermos quando você vai a outros  
países. Eles realmente crêem que vão receber o milagre, e Glória a Deus, OS MILAGRES  
ACONTECEM!  
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Um amigo nosso acaba de regressar do Haiti e disse que muitos pastores nem uma  
Bíblia possuem, pois não sabem ler. Mas aprendem um texto como: "Sobre os enfermos  
imporão as mãos", ou "e estes sinais seguirão aos que crerem, em meu nome; expulsarão  
os demônios..." Eles se atiram na obra. Se apropriam de uma passagem das Escrituras 
que acabam de aprender, e saem confiando, impondo as mãos sobre os enfermos, e os 
milagres acontecem. Uma vez que escutam a Palavra de Deus, nunca tentam refutá-la, 
mas a guardam em seus corações esses espíritos, e simplesmente obedecem e atuam 
sobre ela.  
 

Com ansiedade espero o momento quando os leitores ponham estes princípios que  
estamos ensinando em prática, e as cartas comecem a chegar contando as grandes  
maravilhas que o Senhor está fazendo, através de cada um!  
 

Alguém pode pensar que isto não será realidade, mas com todo o meu coração, 
creio que sim, será. Creio que Deus vai tomar as pessoas que ATUAM e vai enviá-las a  
lugares que jamais pensaram ou sonharam, e vai usá-las para curar os enfermos e operar  
maravilhas e milagres, e VOCÊ É UMA DESSAS PESSOAS!  
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Capítulo XVI  
 

O DOM DE FÉ  
 

Por Frances  
 

Uma manhã, enquanto preparávamos para ensinar acerca das diferentes formas  
de curar os enfermos, o Senhor falou ao meu coração, algo com relação a Cura Divina, 
que creio, mudará divinamente sua vida e seu ministério.  
 

TODOS NÓS PODEMOS CURAR OS ENFERMOS?  
 

SIM! A palavra de Deus diz, que a habilidade e capacidade para curar está  
dentro de cada crente, ou todo aquele que CRÊ (Mc 16.18).  
 

Mas alguém talvez poderia dizer: "Mas eu não tenho o dom de cura, porque o  
Espírito Santo não o deu a mim, e ele dá os dons como ele quer!"  
 

Deus me falou: "O Espírito dá os dons como Ele quer, MAS OS DÁ A QUEM OS  
QUER!"  
 

Ele não vai lhe dar um dom se você não vai usá-lo. Ele não vai colocar o dom de fé  
em você, se você será um "covarde espiritual", e não vai realizar nada, nem fazer o que ele  
diz que faça!  
 

O Dom de Fé, é um maravilhoso dom que o Espírito Santo nos dá. Não é um dom  
que está presente sempre, mas um dom que quando se manifesta, nos faz ultrapassar  
barreiras intransponíveis, e realizar muitos milagres sem nenhum temor ou dúvida. O Dom  
de Fé o converterá numa pessoa de poder e de tanto valor, que até mesmo você ficará 
assombrado quando tudo estiver acontecendo, e perguntará: "Foi realmente eu que fui  
usado?"  
 

O Dom de Fé o transforma por um período de tempo em uma pessoa sobrenatural. 
Vemos a maravilhosa história do livro de Atos no capítulo três, sobre a cura daquele coxo.  
O dom de fé viera sobre Pedro, e o convertera em uma pessoa sobrenatural. A Bíblia diz 
que Pedro declarou: "Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou, em Nome 
de Jesus Cristo, levanta-te e anda!" e, "Tomando-o pela mão direita o levantou, e logo os  
seus pés e artelhos se firmaram". O dom de Fé foi derramado sobre Pedro, e TAMBÉM  
ATUOU POR MEIO DELE, porque Pedro era um daqueles que "desejava fazer algo para 
Deus ".  
 

Quando o Dom de Fé vem sobre você, você pode sentir e reconhecê-lo. Por  
um momento o diabo lançará o último ataque de dúvida em sua mente, mas avance com  
fé, e converta-se em uma pessoa sobrenatural!  
 

Eu e Charles não fomos criados em um ambiente pentecostal, de modo que  
até quando recebemos o batismo com o Espírito Santo, só tínhamos presenciado 
pouquíssimas curas. Porém depois do batismo com o Espírito Santo, os milagres  
começaram a aumentar grandemente e então sentimos que Deus nos chamara para o  
ministério de milagres. Nessa época vivíamos na cidade de El Paso, Texas. Como 
resultado, escrevemos o livro "DESDE QUE JESUS PASSOU POR AQUI".  
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Um dia um casal ainda inconverso, estava lendo este livro, na cidade de  
Louisville, Kentucky. Estavam sem acreditar que Deus ainda fazia milagres sobrenaturais  
nos dias de hoje. Eles tinham uma criança enferma, com paralisia cerebral, que nunca 
tinha nem sequer engatinhado, pois não possuía coordenação em seus movimentos.  
Quanto mais foram lendo, mais e mais a fé começou a crescer e então pensaram: Por 
acaso, poderia nosso filho de cinco anos, ser curado milagrosamente em pleno século  
vinte?  
 

Lembraram que tinham lido um anúncio sobre uma campanha que estávamos  
realizando, no Templo Evangélico de Louisville. O ânimo e a esperança encheu a  
atmosfera de suas vidas, e então resolveram ir até a campanha. Eles viviam em um sítio  
retirado, cerca de cento e noventa quilômetros da cidade. Assim que, se levantaram às três  
da madrugada, cumpriram seus afazeres com o gado, e saíram rapidamente, para tentar  
chegar à igreja no culto daquela manhã, que seria o culto de milagres. Durante toda a  
viagem, o assunto foi a Cura de Jeffie. Não fizeram nenhuma declaração de pessimismo ou  
negativa, mas somente palavras positivas: "JEFFIE ERÁ CURADO!" Quando chegaram,  
ficaram um pouco decepcionados, porque souberam que o culto de milagres estava  
programado para o período da noite, e não tinham condições de esperar. Porém  
conversaram conosco, e então lhes prometemos que oraríamos por Jeffie no período da  
manhã. Quando olhamos para aquele menino inválido, no seu corpinho deformado, a  
nossa fé realmente não estava muito forte. A assistência estava bem pequena, e não havia  
um grande número de crentes, que nos ajudassem a edificar e aumentar nossa fé. Mas 
repentinamente o poder de Deus começou a fluir como um rio, e Deus derramou o dom  
sobrenatural da fé, não somente sobre nós, mas também sobre aquele pequeno menino e 
sobre seus pais. Corri até onde estavam, peguei a criança no meu colo, chamei seus pais  
que viessem à frente. Olhei para Jeffie e lhe fiz uma pergunta: "Crês que Deus pode te  
curar?" Ele me olhou admirado, e até estranhando aquela pergunta, porque durante toda  
aquela viagem, seus pais vieram dizendo que ia ser curado, e agora eu fazia aquela  
pergunta!  
 

Ele então me respondeu: "Oh sim, Ele vai me curar hoje!" Não demonstrou  
nenhuma vacilação, ou dúvida, ou algo que pudesse impedir o milagre, Mas demonstrou 
somente fé absoluta e confiança total.  
 

O dom de fé estava atuando em nós. Colocamos nossas mãos sobre Jeffie, e  
então Charles perguntou a seus pais se queriam tirar os aparelhos que a criança usava.  
No momento que responderam "Sim", caíram mergulhados pelo poder de Deus, então  
Charles mesmo teve que tirá-los. Charles pegou a criança do meu colo e o colocou de pé  
e sem duvidar disse: "Jeffie em Nome de Jesus, CORRE!" Não disse que caminhasse,  
mas sim que corresse. Para descer da plataforma ao piso, haviam três degraus. Jeffie em  
nada vacilou, desceu os degraus e começou a correr! Aquela criança não duvidou, ou  
pensou que não estava curado e não podia correr. NÃO; simplesmente começou acorrer!  
 

Correu o mais rápido que pode. Nos primeiros passos teve um pouco de  
dificuldade, mas gradualmente foi aumentando a velocidade. No início seus músculos  
estavam um pouco vacilantes e suas passadas não eram seguras, mas em pouco tempo 
chegou no fundo do salão. Eu lhe disse: "Jeffie corra até aqui!" Começou a correr o mais 
rápido possível até o púlpito. Me abaixei até o nível do piso, e estendi meus braços para 
ele que vinha correndo. Quando estava a mais ou menos um metro de distância, deu um  
pulo em mim como se eu fosse uma escada, e cruzou suas pernas em minha cintura! 
Aquele era o menino que nunca tinha caminhado sem aparelhos em toda a sua vida.  
 

O DOM DE FÉ não foi somente dado, mas foi recebido por TODOS.  
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Almoçamos com Jeffie e seus pais, e eles nos deram os aparelhos  
ortopédicos, porque sabiam que Jeffie nunca mais necessitaria deles. Estão num quarto de  
nossa casa, como testemunho atual e maravilhoso do Poder de Deus. No outro dia Jeffie  
foi à loja de sapatos só de meias, e ganhou seu primeiro par de Hush Puppies (sapato 
luxuoso). Algo que tinha desejado durante toda a sua vida.  
 

Quando tivemos com aquela família um ano depois, Jeffie tinha aumentado  
onze quilos. Estava calçando quase do tamanho de um adulto, e estava na lista de honra  
da escola. Deus curou completamente sua mente, corpo e espírito!  
 

Que teria acontecido se não tivéssemos exercitado o Dom de Fé? Creio que 
Jeffie não teria sido curado.  

 

Creio que se Charles e eu tivéssemos recuado dizendo um ao outro: "Não  
podemos pedir a esse menino que caminhe, porque nunca caminhou sem aparelhos", 
Jeffie certamente ainda hoje estaria com os aparelhos ortopédicos.  
 

O dom de fé é algo maravilhoso que de repente brota em você, e quando isto  
acontece, avance como um tigre selvagem, e faça o que Deus determinou. Algumas de  
nossos maiores milagres e curas, têm acontecido por meio do Dom de Fé, e eles também  
podem acontecer através de você!  
 

Fomos para a cidade de Calloway, Geórgia, para uma convenção da  
ADHONEP (Homens de Negócios do Evangelho Pleno). Ao entrarmos no salão o Dr. Doug  
Fowler, um cirurgião de Jacksonville, Flórida, estava sendo usado em uma profecia, que 
terminou mais ou menos assim: "Essa noite, vou realizar milagres criativos! Vou colocar  
partes do corpo que estão faltando, assim diz o Senhor!"  
 

Aleluia! Como nos alegramos! Realmente era uma profecia maravilhosa e  
extraordinária, e quem a havia recebido era um médico, que sabe o que seria necessário 
para acontecer um milagre criativo; algo impossível para a medicina terrena. Os médicos  
sabem que os milagres criativos não acontecem nas mesas de operação onde, 
geralmenteo que se faz é tirar partes enfermas.  
 

O primeiro grande milagre que aconteceu esta noite, foi que todos os braços  
que estavam curtos, cresceram ao seu tamanho normal, como demonstração do poder do  
Espírito Santo (I Co 2.4). Os diáconos trouxeram um homem que tinha um braço mais curto  
que o outro, provavelmente uns quinze centímetros. Lhe perguntamos o que tinha  
provocado aquilo, e ele disse que quando tinha uns doze anos, seu braço fora amputado  
quase até o ombro, e depois costurado de novo. Continuou com vida mas nunca mais 
havia crescido.  
 

Eu e Charles sentimos algo que explodiu dentro de nós. Tínhamos ouvido a  
profecia sobre os milagres criativos, ou partes novas, e no mesmo instante sentimos de 
ministrar àquele homem.  
 

Nós dois recebemos o DOM DE FÉ SIMULTANEAMENTE. Quando isto 
acontece, é algo eletrizante.  

 

Ali estava aquele homem, com um braço de quarenta e cinco anos e outro de  
doze. Charles susteve os dois braços. Mesmo com três médicos atrás de nós, Charles  
ordenou aos músculos, tecidos, veias, ligamentos, ossos, enfim, todas as partes, que se  
formassem e fossem postas ali, e diante de mil e trezentas pessoas ordenou ao braço:  
"CRESCE, CRESCE!"  
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Não havia nenhuma dúvida ou incredulidade em nenhum de nós, portanto o  
braço obedeceu, e começou a CRESCER, CRESCER!  
 

Os três médicos começaram a gritar sem parar, porque sabiam que era algo  
realmente impossível, o que estavam vendo naquele momento. E em aproximadamente  
uns quinze segundos, Deus colocou partes novas, as partes que estavam faltando naquele  
braço. DEUS O FEZ UMA VEZ MAIS!  
 

Qual foi o resultado?  
 

Uma mulher ficou tão maravilhada e entusiasmada que se levantou da  
cadeira de rodas. Esqueceu-se de que não podia caminhar, e começou a correr, O Dom de  
Fé a tinha atingido também! Outra foi curada de surdez, pelo Dom de Fé que havia sido  
derramado sobre o auditório. Olhamos para o homem que havia sido curado, e vimos que  
seu braço havia crescido ao seu tamanho normal, MAS A MÃO, AINDA ERA A DE UM  
MENINO DE DOZE ANOS!  
 

Isso não nos alarmou nem um pouco, porque ainda estávamos operando na  
unção sobrenatural do Espírito Santo e pelo dom de fé, portanto ordenamos à mão que  
crescesse a seu tamanho normal, e ela se abriu como uma rosa, e ficou do mesmo 
tamanho da outra.  
 

Porque tudo isso aconteceu?  
 

Porque o Dom de Fé, veio soberanamente naquela noite, e duas pessoas  
comuns, se transformaram em sobrenaturais e extraordinárias nas mãos de Deus! E da  
mesma maneira, você Pode!  
 

Por Charles  
 

Deus fala com seu povo de muitas maneiras diferentes. Algumas vezes fala  
usando uma maneira natural e humana. Muitas vezes, quando ele usa essa maneira de  
falar conosco, poderemos ficar em dúvida se foi realmente Deus, ou apenas um  
envolvimento humano. Através do Dom de Fé, Deus fala e você reconhece através do  
conhecimento de revelação. Isto pode acontecer muitas vezes quando você está orando  
pelos enfermos. Repentinamente você simplesmente "conhece" e tem a certeza que 
ocorrerá a cura.  
 

No caso do menino Jeffie, é difícil dizer qual a maneira que Deus usou para  
nos falar, porque ainda éramos novos na operação dos Dons do Espírito. Houve um  
momento quando tivemos a segurança e certeza em nossos corações que deveríamos tirar  
aqueles aparelhos ortopédicos. E quero lembrar, que tirar esses aparelhos sem ter  
recebido instrução e direção real de Deus, muitas vezes pode ocasionar problemas e é  
perigoso. Deve ser feito somente quando você recebe essa "segurança de fé." A 
presunção pode trazer sérios prejuízos.  
 

Há vezes, quando o Dom de Fé e a Palavra de Conhecimento operam  
simultaneamente, mas nem sempre isso ocorre. Quando Deus dá uma palavra de  
conhecimento, a qual vem por meio de uma palavra ou de um sentimento, podemos confiar  
totalmente que acontecerá o milagre. O dom de fé é diferente. Mas quando você está 
atuando totalmente no Espírito, os dois podem ser realmente confiáveis. Quando você  
recebe o dom de fé acompanhado de uma palavra de conhecimento, você sente como que  
uma carga eletrizante de fé veio ao seu espírito. Não é nada que se possa descrever, 
senão que um conhecimento no coração do que está acontecendo.  
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Fazem alguns anos estávamos ministrando em El Paso,Texas, quando Deus  
falou conosco exatamente no mesmo momento e nos disse que teríamos um grande culto  
de milagres, naquela próxima terça-feira à noite. Nunca tínhamos tido um culto de  
milagres. Já havíamos recebido o Batismo com o Espírito Santo e sabíamos que realmente  
Deus havia falado conosco. Anunciamos o culto, e confiantemente dissemos o que Deus  
tinha falado que ia realizar. O dom de fé fora derramado sobre nós e sabíamos que  
podíamos confiar em Deus para realizar milagres. Não havia em nós nenhuma dúvida,  
temor ou vacilação, senão que coragem e valor para proclamar e anunciar o que Deus ia 
fazer.  
 

O dom de fé não opera todo o tempo. É algo que Deus soberanamente  
derrama como ele quer, em um tempo específico, e também com um propósito específico.  
Devemos sempre estar sensíveis ao Espírito Santo de Deus, para não deixar passar as  
coisas sobrenaturais que Deus tem para nós. O dom de fé não opera somente para cura,  
mas também para as demais áreas de nossa vida. Estava em operação quando eu e  
Frances nos casamos, pois não nos conhecíamos, mas o fizemos, porque Deus nos havia 
dito que casássemos (Veja o livro MINHA HISTÓRIA DE AMOR COM CHARLES).  
 

Pedro operou sobre o dom de fé quando andou sobre as águas. Jesus,  
quando converteu a água em vinho, atuou no dom de fé, e no dom de operação de 
milagres simultaneamente.  
 

Há ocasiões que se manifesta sobre as pessoas pelas quais oramos, e não  
sobre nós. Mesmo assim é tão maravilhoso e traz os mesmos resultados, como se fosse 
derramado sobre nós. É algo surpreendente.  
 

Uma mulher certa noite veio a mim em Minneapolis, para receber a cura de uma  
fratura múltipla. Ela quebrou a perna uma semana antes do culto, os médicos colocaram 
gesso, e disseram que demoraria seis semanas para que pudessem tirá-lo. Ministramos 
em oração, impusemos nossas mãos, e ordenamos que a pessoa fosse curada.  
 

O dom de fé veio soberanamente sobre ela. Estava tão certa e confiante de  
que Deus a havia curado, que quando retornou para casa na mesma noite, mergulhou o  
gesso na banheira e o tirou. Na noite seguinte veio para dar o testemunho. E que  
testemunho maravilhoso, não somente em palavras, mas em ação. Pulou sobre sua perna  
tão forte quanto pode, para provar que realmente estava curada! Nós não havíamos 
recebido o dom de fé, mas ela sim o recebeu naquele momento do milagre.  
 

No outro dia estivemos na cidade de Denver, e antes do culto, uma menina de  
treze anos veio ao gabinete pastoral, caminhando de muletas. No mesmo momento o dom  
de fé começou a atuar, porque quando a vi, me lembrei o que tinha acontecido na noite 
anterior. SABIA QUE ELA IA SER CURADA! Não sei como, mas eu realmente sabia.  
Perguntei se ela queria ser curada antes ou na hora do culto, e ela me respondeu: "Quero 
ser curada ANTES do culto começar".  
 

Simplesmente coloquei minha mão sobre seu pé e disse: "Em Nome de Jesus, eu 
ordeno a esses ossos que sejam curados!" Note que eu falei diretamente aos ossos. Meu  
espírito estava saltando por causa do dom de fé. Então eu disse: "Prove AGORA o que 
Deus tem feito".  
 

Ela caminhou sobre o seu pé calma e suavemente, e logo me olhou assustada. 
Pressionou o pé um pouco mais forte, e mais forte, e logo estava chorando de gozo e  
alegria. Veio à plataforma diante de toda igreja nesta manhã e a noite, para correr e dançar  
de gozo na presença do Senhor, e testificar de Sua ação poderosa. Será que eu estava  



 

 

 

surpreso? Não, porque o dom de fé estivera em operação, portanto pude dizer  
confiantemente que atuasse. Sempre que Deus faz um milagre, nós realmente ficamos  
maravilhados e nos emocionamos!  
 

De outra feita eu tinha acabado de pregar no culto do Centro Cristão no nosso  
Seminário, quando a unção de Deus veio sobre mim poderosamente. Nesse momento  
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Frances recebeu o dom de fé e disse: "Charles, diga a todos os que necessitam uma cura,  
que venham a frente agora mesmo!"  
 

Em meu espírito EU SABIA, que cada pessoa que eu tocasse, seria curado. A  
primeira pessoa, foi uma mulher que tinha vindo da Califórnia com um sério problema em  
seu joelho, o qual os médicos não puderam diagnosticar. Estava desanimada, porque já 
tentara de tudo, mas em vão. Eu estava tão cheio do dom de fé, que somente toquei seu  
joelho, e ela tirou as muletas e as atirou o mais longe que pode, e começou a correr  
totalmente curada e livre da dor!  
 

Depois fui até uma menina de doze anos que havia fraturado o pé e o tornozelo no 
dia anterior. Antes do culto havia conversado conosco e disse que não podia colocar nada  
de pressão sobre seu pé, sem que ela chorasse. Mesmo tomando remédios, a dor era  
aguda. Ela também andava de muletas. Eu simplesmente toquei seu pé e disse: "Sê  
curada em Nome de Jesus! "EU SABIA QUE ELA JÁ ESTAVA CURADA! Porque? Porque o 
dom de fé que havia sido derramado sobre nós, nos dava esta segurança.  
 

A menina vacilou um pouco para colocar seu pé no chão, mas finalmente o fez. Uma  
expressão de espanto estava em seu rosto. Então pressionou um pouco mais, e mais, até  
que finalmente disse: "Mamãe já não sinto nenhuma dor!" A mãe tirou rapidamente o gesso  
e ela começou a correr. Correu em volta de todo o auditório circular. Na noite seguinte 
voltou calçando tênis, e correndo normalmente como qualquer outra menina.  
 

Na noite anterior quando sua mãe chegou em casa, seu esposo não crente, ficou  
muito irritado por ela ter tirado o gesso, e havia dito para a menina: estes pentecostais lhe 
enganaram, porque você não foi realmente curada". E estava insistindo para que a menina 
fosse ao médico fazer um exame.  
 

Ela nos disse: "Se a levo ao médico, será uma prova de falta de fé". Frances então  
lhe disse: "Seu esposo não crerá em você e nem em mim, mas SIM CRERÁ NO  
RELATÓRIO MÉDICO, então leve-a, pois a cura divina resiste a qualquer exame!"  
 

No dia seguinte quando lá chegaram, a menina estava tão emocionada que logo  
disse ao médico: "Doutor, Jesus curou meu pé ontem a noite na igreja." O médico 
respondeu: "Isso nós veremos".  
 

Fez os exames necessários, e depois de examiná-los disse: "Realmente, você  
recebeu um milagre!"  
 

Depois o esposo não crente disse a sua irmã: "Sabe o que aconteceu ontem? Deus 
curou o pé de minha filha, quando ela estava na igreja".  

 

Jesus cura, para que as pessoas vejam que ele é o filho de Deus, e o único caminho  
para a vida eterna. Glória a Deus!  
 

Seja sensível à manifestação do dom de fé, para que quando a glória de Deus 
começar a descer, você esteja pronto para entrar em ação.  



 

 

 

Pedro e João receberam o dom do fé, quando foram ao templo. Talvez aquele 
homem já pedira ajuda até ao próprio Jesus, e seria lógico se eles pensassem: "Bem,  
Jesus não o curou, porque nós tentaríamos fazê-lo?"  
 

Mas eles não fizeram isto porque o dom de fé estava sobre eles e sem duvidar  
Pedro fixou seus olhos com João no homem e disse: "Olha para nós". Então Pedro  
disse: "Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus 
Cristo o Nazareno, levanta-te e anda" (At 3.4,6).  
 

Esta é uma ilustração do dom de fé em ação. O mesmo pode acontecer com  
você, portanto ESTEJA PREPARADO E ALERTA. Não necessariamente você estará  
num culto na igreja, quando o dom de fé vier. Certa vez durante a hora do almoço  
estávamos numa pequena sala conversando, quando vimos entrar um casal  
empurrando uma menina numa cadeira de rodas. O dom de fé veio sobre nós dois ao 
mesmo tempo.  
 

Nos aproximamos e perguntamos qual era o problema que a menina sofria. Nos  
disseram que a menina havia sido atacada por uma enfermidade terrível, e que seus  
músculos se haviam atrofiado. Não podia mover suas pernas, e agora estava afetando 
também seus braços.  
 

Eles estavam ali para a reunião, porque uma amiga que estivera em nossa  
campanha na noite anterior e vira Jesus curar os enfermos, havia telefonado dizendo:  
"Vocês têm que levar a Belinda lá, ela será curada, eu sei que será!" A fé deles se 
acendeu, e logo creram que se podiam estar ali, apesar de morarem uns sessenta 
quilômetros distantes, a menina seria curada.  
 

Perguntamos a menina: "Você crê que Deus vai te curar?" Ela respondeu com  
segurança: "EU TENHO FÉ EM DEUS!"  
 

Então dissemos: "EM NOME DE JESUS, LEVANTA-TE E ANDA!"  
 

Ela deu um salto da cadeira, e caiu no chão.  
 

Será que nossa fé naquele momento também caiu com ela? NÃO! Sabe porque;  
Deus tinha nos dado o dom de fé!  
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A levantamos do chão e colocamos de pé e dissemos: "Agora CAMINHA EM NOME  
DE JESUS!"  
 

Ela deu um passo, E NÃO CAIU; deu outro, E NÃO CAIU. Logo começou a  
caminhar por todo o lado, e seus pais levaram a cadeira de rodas, pois já não mais as  
necessitava. Estava totalmente curada, e literalmente dançou para Jesus naquela  
plataforma! Glória ao Senhor!  
 

Há algo interessante sobre essa cura.  
 

Cinco anos antes uma irmã, esposa do dono de uma livraria evangélica na cidade  
de Albuquerque, viera a nossa campanha com a mesma enfermidade que Belinda tinha.  
Usava muletas, e suas pernas bambeavam como se não tivesses ossos, pareciam pernas 
de boneca de pano.  
 

Ela se chamava Bobbie. Foi a primeira a chegar na reunião naquele dia, há cinco  
anos atrás. Se sentou na fileira da frente, e quando eu ia passando disse: "Creio que  
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quando você orar por mim, serei curada". E nos momentos que nos preparávamos para  
iniciar a reunião, continuou dizendo: " Essa é a minha noite de ser curada!"  
 

Veio de muletas, e quando oramos caiu pelo poder de Deus. Frances então jogou as  
muletas para um lado e disse-lhe: "Nunca mais necessitarás delas". Tudo o que  
recordamos, é ela tentando se levantar com aquelas pernas "de boneca de pano". Até que 
finalmente conseguiu, e apesar que estava caminhando, não parecia que estava curada. 
Porém nós estávamos olhando com os olhos da fé.  
 

Agora, cinco anos depois, viera à reunião para testificar e nos dizer que tinha sido 
totalmente curada, não sabendo que ali estava uma menina com a mesma enfermidade.  
Ela disse: "O que posso fazer para demonstrar, é dançar e saltar". E todos nós louvamos e 
adoramos a Deus pela sua cura.  
 

Muitas pessoas perguntam se os milagres de Deus são permanentes! Logicamente 
que Sim. Bobbie caminha perfeitamente até hoje.  

 

Mas quando Deus literalmente derramar sobre você esse dom de fé, avance sem  
duvidar, e ATUE RAPIDAMENTE COM TODA A CONFIANÇA! Quando o dom de fé é  
derramado, você sai da dimensão das limitações humanas, e entra na dimensão do Deus 
todo-poderoso.  
 

"Para Deus, todas as coisas são possíveis" (Lc 1.37). "...e NADA VOS SERÁ 
IMPOSSÍVEL" (Mt 17.20).  
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Capítulo XVII  
 

MILAGRES CRIATIVOS  
 

Por Charles  
 

Deus FAZ milagres criativos. Ele faz algo existir, do que não existe. Ele disse: "Haja  
a a luz..." E a luz passou a existir (Gn 1.3). "E Deus criou os grandes monstros marinhos, e 
todo ser vivente...(Gn 1.21).  
 

Deus se estendeu até nós, por meio de Jesus Cristo. Assim, que seu mesmo poder,  
operando através de nós, pode criar parte nos corpos, que todavia estejam faltando.  
Quando você vai comprar um carro ou qualquer aparelho, você sempre procura saber, se  
em caso de necessidade, existem peças disponíveis para serem substituídas. Deus nos 
ama e cuida de nós muito mais que um fabricante de carros. Portanto, Ele prove meios 
para substituir as partes enfermas ou "defeituosas" de nosso corpo.  
 

Você pode chamar a existir as coisas que não existem, pelo poder de Deus, em  
Nome de Jesus Cristo. A Bíblia nos diz que Deus: "...vivifica os mortos, e chama as coisas 
que não são, como se já fossem" (Ro 4.17).  
 

Há outra versão que diz: "Deus aceitará a todas as pessoas em cada nação, os  
quais confiam em Deus como o fez Abraão. Essa é a promessa de Deus, o qual faz com 
que os mortos vivam outra vez, e fala dos eventos futuros com tanta certeza, como se já 
tivessem acontecido".  
 

Pouco depois que recebemos o Batismo com o Espírito Santo, um dia eu estava 
lendo e meditando na Palavra de Deus, e então o Espírito Santo vivificou um texto para  
mim que se encontra em Mateus 15.29 a 31: "Partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da  
Galiléia, e subindo a um monte, assentou-se lá. E veio ter com ele muito povo, que trazia  
coxos, cegos, mudos e aleijados e muitos outros , e o puseram aos pés de Jesus, e ele os 
sarou; de tal sorte, que a multidão se maravilhou vendo os mudos a falar, os aleijados são, 
os coxos a andar e os cegos a ver; e glorificava ao Deus de Israel".  
 

Depôs de ler este relato bíblico, fui para meu escritório de contabilidade, e ele não  
saiu da minha mente. Chamei a Frances e lhe disse: "Deus vai fazer milagres criativos em  
nosso ministério; vai fazer crescer membros nos corpos que não estão ali. Vamos  
contemplar Deus colocando pernas normais em pessoas que as tem mecânicas". Minha fé  
estava acesa e crescendo enquanto conversávamos, praticamente vivia aqueles 
fenômenos que estava pensando.  
 

Cerca de um mês depois estávamos ministrando na Flórida em uma igreja  
tradicional, que não cria nos dons do Espírito Santo. O Pastor havia nos falado, que  
teríamos que terminar a nossa parte, no máximo às nove da noite, porque as pessoas 
costumavam sair, se o culto passasse deste horário.  
 

Deus começou a manifestar seu poder maravilhoso, e lá pelas onze da noite  
permanecíamos ministrando, e o poder de Deus veio sobre um jovem de quatorze anos.  
Então lhe perguntamos o que queria receber do Senhor. Ele estendeu sua mão e nos  
mostrou que faltava o dedo polegar havia sido cortado na conjuntura; e então disse que 
queria que o Senhor lhe desse um novo dedo.  
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Aleluia! Como nos regozijamos naquele momento. Depois de ter descoberto o  
precioso texto da Palavra de Deus, Deus agora nos dava a grande oportunidade de colocá- 
lo em prática; e chamar a existir algo que não existia.  
 

Neste momento o povo já estava bem excitado, ao contemplar os milagres  
maravilhosos que Deus estava fazendo. Já não estavam mais sentados, mas sim de pé, e  
alguns trepados nos bancos. Não sabíamos o que era o dom de fé, mas sabíamos o que 
Deus nos havia falado acerca de fazer crescer partes novas.  
 

Pedimos que o jovem estendesse as duas mãos, para podermos ver melhor a  
diferença que havia e então começamos a ordenar ao dedo que crescesse em Nome de  
Jesus. Estávamos quase gritando: "Cresce, Cresce, Cresce!"  
 

E logo o dedo começou a crescer! Se podia ver a ponta se movendo junto ao outro  
dedo. As pessoas estavam gritando, e nós também, porque Deus estava voltando a 
realizar os mesmos milagres do princípio da igreja.  
 

Em coisa de momento, o dedo estava totalmente igual e normal como o outro.  
Porém vimos algo; tinha o lugar para a unha, mas não tinha unha. Com expectativa eu 
disse a Frances: "Vamos pedir a Deus que coloque a unha!" E porque não? Deus está 
interessado em criar partes novas.  
 

Com confiança ordenamos que a unha crescesse em Nome de Jesus. E então 
observamos como lentamente começou a crescer, porém ficamos surpresos, quando  
continuou crescendo, crescendo e passou do seu tamanho normal. Ao redor dela vimos  
um azul suave e brilhante. Comentando excitadamente sobre a maneira como ela havia se 
formado e crescido, e a observamos de perto por vários minutos.  
 

As boas novas circularam rapidamente, e na manhã seguinte muitos estavam  
esperando o moço chegar na igreja, para poderem contemplar o que Deus havia realizado.  
O dedo novo era perfeito, MAS NÃO HAVIA UNHA, SOMENTE O LUGAR ONDE ELA 
DEVERIA ESTAR! Ficamos espantados, sem entender aquilo, porque muitos de nós a 
havíamos visto crescer.  
 

Enquanto pensávamos nisso, recordamos de muitas visões em que uma cor azul  
brilhante rodeava a pessoa ou o objeto, algo que pode se ver no espírito, mas não  
fisicamente. E a única explicação que encontramos, é que o crescimento daquela unha,  
talvez tenha sido uma visão de Deus, onde ele permitiu que umas 75 pessoas vissem 
exatamente a mesma coisa, mas EM ESPÍRITO.  
 

Pouco depois nosso neto, trouxe à sua casa um amiguinho, exatamente no  
momento que estávamos lá. O garoto tinha um perna mais curta que a outra. Então  
ordenamos que crescesse, mas não vimos a evidência de cura no momento. Porém no  
outro dia, o garoto veio correndo para dizer que as duas pernas estavam do mesmo 
tamanho! A perna que estava mais curta, havia crescido durante a noite, e estava no 
tamanho normal.  
 

Em Wisconsin, há vários anos passados, uma menina de treze anos veio a um culto  
de milagres antecipando um GRANDE milagre. Tinha ido a um dentista especialista,  
porque seus dentes eram torcidos. Saiam fora dos lábios, eram mui deformados, e  
estavam cobertos de tártaro, e também suas gengivas sangravam. O preço do tratamento 
era altíssimo, e sua família não podia pagar.  
 

Enquanto estávamos adorando a Deus, e louvando com hinos, a menina disse à sua  
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mãe: "Mamãe estão se movendo", e correu para a plataforma o mais rápido possível.  
 

Ela correu em direção a plataforma, mas a Glória de Deus estava tão forte sobre ela,  
que antes que chegasse, caiu sob o poder de Deus, e ali permaneceu por uns trinta 
minutos.  
 

Quando se levantou seus dentes estavam tão perfeitos, que Frances disse que 
pareciam uma espiga de milho. Parecia que Deus havia criado uma nova dentadura de  
pérolas celestiais. Estavam perfeitamente alinhados, e a gengiva totalmente curada! Era 
difícil acreditar no que estávamos vendo.  
 

Perguntamos se havia algum dentista presente, e um se apresentou, o qual havia 
viajado quatro horas para estar na reunião. Quando ele viu a boca da menina, exclamou:  
"Nunca vi uma dentadura tão formosa e perfeita em toda a minha vida!"  
 

Deus acabara de realizar mais um milagre criativo, e assim como diz em Gênesis  
1.25 "E viu Deus que era bom!"  
 

Experimentar o dom da palavra do conhecimento é algo realmente maravilhoso, 
principalmente quando se usa para realizar um milagre criativo.  

 

Uma noite, durante uma de nossas campanhas, minha gengiva e meu rosto me  
doíam como se eu tivesse ido a um dentista e ele me tivesse aplicado uma forte injeção.  
Eu conheci que este era um sinal, indicando que Deus estava curando alguém com  
problema nos dentes. Quando anunciei ao povo, cinco pessoas passaram a frente para 
testificar. Deus havia enchido a cárie do dente de dois deles, tinha curado a outros dois  
que tinham problema de abscessos, e a quinta mulher disse que estivera no dentista  
naquele dia, e que este TINHA ADORMECIDO SUA BOCA COM INJEÇÃO. Havia tratado  
dois dentes, e preparado mais três para o dia seguinte. Mas durante o culto, Deus havia  
obturado os três dentes, e já não sentia nenhuma dor ou sensação de anestesia. Glória ao  
Deus todo poderoso, que faz coisas impossíveis nos dias de hoje, e milagres criativos no  
meio da multidão!  
 

Naquela mesma viagem, a obturação de um dente de Frances tinha caído. Ao  
regressarmos, ela foi ao dentista para que lhe obturara o dente. Ao chegar orou: "Deus tu  
obturaste aqueles dentes no culto de ontem, e porque eu tenho que perder todo esse  
tempo indo ao dentista para que obture o meu?"  
 

A dentista examinou e perguntou a Frances: "De qual dente?" Frances lhe mostrou,  
mas ela não conseguiu localizar, então chamou o dentista que trabalhava na outra sala,  
lhas realmente não puderam encontrar onde estava faltando obturação. Estava tudo  
normal, Deus havia feito a obra. Quanto te louvamos Senhor!  
 

Durante uma de nossas visitas a Austrália, uma estação de televisão enviou uma 
equipe, para filmar nossos culto de milagres. Nunca tinham visto Deus fazer milagres, e 
estavam curiosos e na expectativa sobre o que ia acontecer.  

 

Lhes explicamos que há muitas curas que não se podem ver por serem realizadas  
no interior do corpo, mas que há muitos milagres que você pode contemplar no exato  
momento que está ocorrendo. Os deixamos em liberdade para entrevistar as pessoas, 
fotografá-las e fazerem toda a reportagem; antes, durante e depois da cura acontecer.  
 

"Mas ele bem conhecia os seus pensamentos, e disse ao homem que tinha a mão 
mirrada: Levanta-te e fica em pé no meio" (Lc 6.8). Aqui Jesus chamou a existir algo que  
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não existia, e ainda houvera predito o que aconteceria.  
 

O culto de Milagres na Austrália seguia, e as câmaras de televisão estavam ali  
filmando tudo e mostrando para toda a nação. Deus começou a operar. Pedimos que todos  
medissem seus braços para ver se tinham um mais curto que o outro, e então os  
conselheiros trouxeram alguns que tinham uma grande diferença no tamanho dos braços,  
que mesmo a distância, se podia notar. O primeiro foi curado rapidamente com um simples  
ajuste. A pessoa seguinte foi uma mulher, que tinha um braço quatro centímetros mais  
curto que o outro. Perguntamos a ela o que ocasionara aquele problema e sua resposta  
nos assustou, pois ela nos disse que os médicos haviam tirado uns quatro centímetros de  
osso de seu braço. Naquele momento eu coloquei minha dependência totalmente em  
Deus, e pedi que ele demonstrasse Sua presença comigo. Deus tem que estar presente  
para que qualquer milagre aconteça!  
 

Deus é fiel, e está interessado em demonstrar seu poder, para que as pessoas  
creiam que ele é um Deus vivo e poderoso. Ordenamos o braço que crescesse, è então  
lentamente ele começou a crescer, para que todo aquele país pudesse ver a poderosa mão 
de Deus em ação.  
 

Deus colocou quatro centímetros de osso, nervos, músculos, medula, tecidos, pele,  
enfim tudo, e aquele braço cresceu ao seu tamanho normal. Realizou mais um milagre  
criativo, ao ordenarmos que aquele braço crescesse em Nome de Jesus! Se este milagre  
tivesse acontecido numa sinagoga dois mil anos atrás, provavelmente ele estaria registrado  
em alguma parte das Escrituras. O Senhor não mudou!  
 

Uma quinta-feira a noite, ordenamos que uma parte nova se formasse em uma  
mulher. Exatamente um mês depois, ela veio e nos contou que tinha ido ao hospital para  
ser operada na segunda-feira depois que tínhamos orado por ela, e o médico a  
surpreendeu com o seguinte diagnóstico: "Você não precisa de cirurgia, porque há um  
novo ÚTERO!" O mesmo Deus que pode colocar uma estrela no firmamento, pode  
também colocar um novo útero em uma de suas filhas que esteja necessitando!  
 

Uma noite em Oregon, um homem veio para receber a cura divina. Seu pulmão  
havia sido operado, mas estava imprestável já fazia sete anos. Pusemos as mãos sobre  
ele, e ordenamos que um novo pulmão aparecesse, e que sua respiração voltasse ao  
normal. Na manhã seguinte veio testificar que o pulmão estava cheio de ar e funcionando,  
normal exatamente como o outro. Falamos com ele muitas vezes depois disso, e ele 
realmente foi totalmente curado pelo poder de Deus.  
 

Uma noite, o Espírito de Deus nos guiou a perguntar, quantos nunca tinham visto  
ninguém cair sob o poder de Deus, ou descansar por alguns instantes no Espírito. Mais da  
metade dos presentes, nunca tinham visto, então pedimos que vinte voluntários que  
quisessem um toque de Deus viesse à frente. Sentimos de fazer aquilo, porque havíamos 
orado por alguém ao iniciar o culto, e ouvimos um murmúrio no meio da multidão quando 
aquela pessoa caiu sob o poder de Deus, portanto era algo que nem todos conheciam.  
 

Não nos surpreendeu, quando a metade da audiência se levantou para vir a frente.  
O espaço era muito pequeno para que pudéssemos ministrar, então pusemos vinte  
pessoas na plataforma, um ao lado do outro, e tocamos suavemente na fronte de cada um 
dizendo: "Jesus, toca-os." Todos eles caíram sob o poder de Deus.  
 

Algo surpreendente aconteceu, pois normalmente quando as pessoas caem sob o  
poder de Deus, logo se levantam. Mas desta vez, permaneceram no piso sem se 
levantarem.  
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Finalmente começamos a cantar e a louvar a Deus, porque parecia que eles ficariam  
ali no chão toda a noite. De repente uma jovem que estava no chão começou a rir-se a  
gargalhadas. Colocou as mãos na boca, mas não pôde conter-se. Logo em seguida, um  
respeitável homem de negócios começou a fazer o mesmo, primeiro pos as mãos na boca,  
mas não podia se deter, pois estava rindo descontroladamente. Então outro fez a mesma 
coisa, e mais outro, e em pouco tempo todos os que estavam no solo pelo poder de Deus, 
e todos os que estavam na audiência, estavam fazendo a mesma coisa. Todos riam forte, 
como se ondas de risadas santas os inundassem.  
 

Finalmente a primeira mulher que tinha caído pelo poder de Deus, se levantou e  
ainda rindo copiosamente, correu até onde estava outra mulher, e começou a bater no seu  
ombro. Sabíamos que ela não estava com alguma ira, mas a princípio não entendemos o  
que estava fazendo. Quando se acalmou e pode falar, nos explicou que sua tia a havia  
trazido à reunião, praticamente forçada, pois não queria vir. Seu braço estava atrofiado por  
uma enfermidade incurável e não podia nem ao menos levantá-lo e apesar de ser uma  
enfermeira, não podia fazer nada. Portanto agora estava mostrando e demonstrando a sua 
tia, que estava totalmente curada pelo poder de Deus.  
 

Naquele momento, um homem olhou para sua esposa, cujo óculos caira quando ela 
foi ao piso pelo poder de Deus e disse: "Querida, teu olho está curado, já não está vesgo!"  

 

Uma menina de dezesseis anos, estava observando tudo isso, e enquanto estava  
rindo, notou um movimento em seu pé. Ela sempre tinha que comprar dois pares de  
sapato, porque, tinha um pé menor que o outro, mas ali diante de seus olhos, o pé cresceu 
e ficou do mesmo tamanho do outro.  
 

A maior surpresa veio na manhã seguinte, quando uma mulher que estivera  
ajudando na venda de livros, contou que durante o período de "risada santa", Deus lhe 
havia restaurado um seio, que havia sido parcialmente amputado em uma operação.  
Louvado seja o Senhor!  
 

Compartilhamos isso depois com um médico amigo, e ele disse: "Não sabia que  
havia poder no sorriso santo!" Dissemos: "HÁ PODER EM TUDO O QUE É REALMENTE  
SANTO!"  
 

Que tinha acontecido? Que método Deus havia usado para curar toda aquela  
multidão naquela noite de glória?  
 

A PALAVRA DE CONHECIMENTO nos levou a chamá-los a frente.  
 

O RISO SANTO foi dado pelo Espírito Santo como um bálsamo sanador.  
 

OS DONS DE CURA estavam em operação.  
 

IMPUSEMOS NOSSAS MÃOS sobre eles.  
 

A DIVINA PRESENÇA DO ESPÍRITO SANTO trouxe poder para curar.  
 

A FÉ inflamou as pessoas, enquanto DEUS PERMITIU QUE SEU PODER fluísse  
naturalmente.  
 

Qual a maneira de curar os enfermos numa situação como essa? Tudo o que  
podemos dizer é que, quando o Espírito Santo estiver se movendo, mova-se com ele!  
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Por Frances  
 

Todas as pessoas pensam que a cura mais maravilhosa, é aquela que acontece  
consigo mesma, e eu não sou diferente. Desejo compartilhar o que Deus fez em minha 
vida, em forma de um milagre criativo.  
 

Há um sete anos passados, eu necessitava desesperadamente de uma grande cura.  
Tinha o coração maior que o tamanho normal, e com um pequeno furo. Minha pressão 
sangüínea estava em 225/140 mesmo depois de tomar medicamentos. Eu tenho uma  
grande tolerância à dor, e é por isso que se alguma vez estou enferma, não noto  
rapidamente. Creio totalmente em Deus, e no seu poder curador, assim que muitas vezes 
me esqueço de notar algum sintoma que por acaso venha sobre mim.  
 

Me lembro das vezes que minha pressão sangüínea subia tanto, e me dava uma dor  
de cabeça tão forte, que pensava que minha cabeça ia explodir. Mas mesmo assim não  
admitia que algo em mim estava mal. Até que um dia não suportando mais, eu disse a  
Charles: "Querido, tenho uma forte e constante dor de cabeça, e tu sabes que eu 
dificilmente as tenho".  
 

Na semana do casamento de Bob e Joan, o diabo me atacou fortemente com  
aquela dor, e tive que ir para a cama, pois sentia mais dor do que podia resistir, minha 
cabeça parecia que estava aberta.  
 

Já estava acamada por dois dias, quando Charles se irritou com o diabo. Charles  
deu um pulo na cama, e eu nunca o vi falar com tanta autoridade em toda a minha vida, e  
ele realmente gritou com o diabo. Deus o falara que ele tomasse autoridade sobre o 
coração, e quando Deus fala, Charles atua com grande autoridade e poder.  
 

Uma enfermeira estava medindo minha pressão sangüínea, quando Charles  
assumiu autoridade sobre o coração e pronunciou as seguintes palavras: "Diabo, tira agora 
mesmo tuas mãos de minha querida esposa. Coração, em nome de Jesus tomo autoridade  
e domínio sobre ti, e ordeno que te reduzas ao tamanho normal. Pressão sangüínea, te 
ordeno que volte à normalidade. Coração, te ordeno que sejas totalmente curado agora  
mesmo em nome de Jesus!"  
 

Charles estava falando com um inimigo que ele odiava, o qual estava atacando sua  
querida esposa, portanto dizia com autoridade, e não somente pronunciava palavras.  
 

Deus realizou um milagre sobrenatural. Minha pressão passou a 140/80 em doze  
minutos, e assim permanece até o dia de hoje. Aquela horrível dor de cabeça desapareceu  
completamente!  
 

A coisa mais maravilhosa porém, foi que quando fiz os exames no coração depois  
disso, já não existia nenhum orifício, nem estava maior que o normal. Em realidade o  
médico nos mostrou os Raios-X que havia tirado antes e os de após a cura, e me disse:  
"Frances, tu tens o coração de uma jovem de dezesseis anos!"  
 

Charles é uma pessoa muito meiga e calma, porém me surpreendeu naquela noite, 
quando pulou na cama e começou a apontar para o meu coração. Nunca o tinha como um  
verdadeiro tigre, como o vi naquela noite. É que o dom de fé realmente viera sobre ele e  
Deus fez mais um milagre criativo. Glória ao Senhor! Não é por gritar forte que você  
conseguirá o resultado, mas é de vital importância que você creia em seu coração, e fale 
com autoridade, porque isso foi o que Jesus ordenou que fizéssemos.  



 

 

 

Glorificamos a Deus, e a ela seja dada toda a honra, por esse novo coração, que  
me tem mantido em constante atividade durante todos esses anos, trabalhando para o  
Senhor!  
 

Leia uma vez mais os exemplos que temos contado, e veja "como curar os 
enfermos" para obter um milagre criativo.  
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Há ocasiões para fazer uma nova parte para um corpo, e Ele o faz. Não limitamos o 
poder de Deus de maneira nenhuma, porque Ele tem demonstrado centenas de vezes, que  
cura de diferentes formas e somos testemunhas da facilidade com que o faz. Note que  
Jesus fez os mesmos milagres; os discípulos o fizeram, nesses poucos exemplos Charles  
e Frances também o fizeram; e VOCÊ TAMBÉM PODE!  
 

Muitas vezes ordenamos que uma parte seja formada em um corpo, e no mesmo  
instante aparece algo que não estava ali. "Pela fé entendemos que os mundos pela palavra  
de Deus foram criados; de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente" 
(Hb 11.3). Assim como Deus chama as coisas à existência, nós podemos fazer o mesmo,  
porque Ele vive em nós, pelo poder do Espírito Santo. Devemos crer que temos o poder de 
Deus e a autoridade de Jesus, para aplicar este poder.  
 

Devemos crer que estamos fazendo a vontade do Pai, e que fazemos para Sua  
honra e glória!  
 

Devemos estar dispostos a caminhar sobre as "águas espirituais", e nunca nos 
preocupar com o que os Outros pensam de nós.  

 

Devemos atuar confiados na Palavra de Deus, e crer que: "...aquele que crê em  
mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores que estas; porque eu vou  
para meu Pai. E TUDO quanto pedirdes em meu nome eu o farei, para que o Pai seja 
glorificado no Filho" (Jo 14.12,13).  
 

Jamais permita que sua confiança em Deus vacile, quando você começar a  
efetuar um milagre. Siga avançando, mesmo que você entenda pouco sobre o assunto.  
Mova-se rapidamente e contemple o Espírito Santo fazendo coisas extraordinárias!  
 

Atue e opere através dos Dons do Espírito Santo, porque são as ferramentas  
que Deus nos dá para realizarmos o sobrenatural!  
 

Confie e espere que Deus vai operar! (Salmos 42.11).  
 

Aproveite as oportunidade para glorificar a Deus, fazendo aquilo que demonstra  
que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Para que muitas pessoas tenham desejo de 
servi-lo.  
 

"A fé...atua mediante o amor!" (Gl 5.6). Fale com autoridade, atue com amor.  
 

Creia realmente que você é o Corpo de Cristo.  
 

Quando você verdadeiramente crê que seu corpo é a habitação do Espírito  
Santo, e que você está revestido de Seu poder, coisas extraordinárias começam a 
acontecer.  
 

COMECE A FAZER MILAGRES! Sabendo que Jesus vive em você, e que tudo é  
feito para honra e glória do nome do Senhor!  
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Não limite seus métodos de cura, usando somente a oração, ou algum método 
que outro está usando. Jesus não limitou, ele foi original em cada uma das suas obras 
que ele realizou durante o ministério terreno.  

 

CHAME A EXISTIR PARTES QUE NÃO EXISTAM!  
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Capítulo XVIII  
 

FAZENDO CRESCER BRAÇOS E PERNAS  
 

Por Frances  
 

Há muitas formas comuns e conhecidas de curar os enfermos. Deus nos tem falado  
somente algumas delas, mas nunca devemos tentar limitá-lo. Ele nos surpreende  
constantemente, pois cada vez que ministramos cura, ele nos mostra algo novo, e portanto 
isso aumenta o nosso conhecimento na área da cura divina, e as curas se multiplicam.  
 

É algo parecido ao invento e desenvolvimento do automóvel. Teria sido difícil  
inventar o automóvel, se a roda não tivesse sido inventada primeiro. Já existia a roda, o  
que tiveram que fazer, foi acoplar e conectar um motor àquela roda que já existia. É a  
mesma coisa com a cura divina. Você aprende um pouco, e mais um pouco, e seu  
conhecimento vai aumentando e você adquirindo experiência. E enquanto estiver 
ministrando, estará aprendendo mais e mais acerca de "como curar os enfermos".  
 

Se você permite que Deus opere por seu intermédio, e se lança a atuar, mesmo que 
inicialmente não tenha muita experiência, mas faça como Pedro, lançando-se para fora do  
barco, e começando a caminhar sobre as águas, você ficará maravilhado de ver como 
Deus honrará esse ato de fé.  
 

Você tem literalmente que aprender a caminhar sobre as águas espirituais, para  
curar os enfermos. Quando você estiver disposto a sair do barco, Jesus estará ali.  
 

No meio pentecostal, fazer crescer braços e pernas, é um milagre muito comum, e 
acontece em reuniões pequenas e grandes.  

 

A primeira vez que eu vi este tipo de milagre acontecer, honestamente falando,  
aquilo me pareceu estranho. Eu pensei que o evangelista estava fazendo qualquer tipo de  
truque, e provavelmente o que mais influenciou a pensar desta maneira, foi o fato de  
parecer que na audiência quase todos tinham um braço ou uma perna mais curta, e eu  
pensava que isso era impossível. Somente depois viemos a saber, que realmente mais de  
oitenta por cento da população mundial tem problemas na coluna. Inclusive esta é uma 
das maiores aflições do mundo atual.  
 

Depois de um mês, Deus trouxe o mesmo evangelista a Houston. Estávamos  
sentados na plataforma com ele, quando uma mulher que tinha um braço uns seis ou oito  
centímetros mais curto que o outro, veio receber a cura. O braço cresceu "exatamente 
diante dos meu olhos", então não duvidei mais.  
 

Depois disso, conhecemos a um médico quiroprático (especialista da espinha  
dorsal) por nome Jack Herd na cidade de Harrisonburg, Pensilvânia, um cheio do Espírito  
Santo. Ele nos falou da porcentagem de pessoas com problemas de coluna, e então  
começamos a ver que havia um grande potencial de cura, ao fazer crescer uma perna ou 
um braço, e resolvemos atuar. Um pensamento veio a nossa mente: "Se um evangelista  
pode fazer esses milagres, nós também o podemos. E pouco a pouco começamos a ver os 
resultados.  
 

Crescer, ou, fazer crescer um braço até que alcance o seu tamanho normal, não é 
um milagre simplesmente exterior, senão que é também uma maneira de Deus ajustar ou  



 

 

 

curar um problema na coluna vertebral.  
 

Em uma noite, aconteceram oito milagres de cura na coluna ao mesmo tempo. As 
pessoas começaram a nos relatar como a dor na coluna desaparecia, no exato momento  
que seus braços ou pernas cresciam. Começamos a tomar nota do que Deus estava 
fazendo, e a apreciar mais e mais os benefícios e a magnitude deste tipo de milagre.  
 

Um vaqueiro por nome Ralph Mc Rae, tinha três discos rompidos em sua coluna. 
Quando veio ao primeiro dia da campanha, eu apontei para ele e disse: "Tua coluna está  
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sendo curada agora!" No mesmo instante sentiu um poderoso calor do Espírito Santo que 
passava por toda sua espinha dorsal, e foi totalmente curado! Até aquele momento usava 
uma faixa de proteção para poder montar, mas dali em diante não precisou mais usá-la.  
 

Porém algo mais aconteceu. Ele estava tão contente depois do culto, que ao chegar 
em casa não conseguia dormir, então resolveu ler a Bíblia. Colocou os óculos que já vinha  
usando por trinta e um anos, mas NÁO PODE VER! Alarmado disse: "Meu Deus, tu não  
me curaste da coluna para me deixares cego, não é verdade?" Tirou os óculos para limpá-  
los, e então descobriu que sua vista estava totalmente perfeita, SEM OS ÓCULOS! Foi 
curado da vista, no mesmo momento que foi curado da coluna.  
 

Não tínhamos associado as duas curas, até que Deus começou a nos mostrar a  
relação que há entre a coluna e outras partes do corpo. Será que o ajuste da coluna,  
deixou de pressionar um nervo óptico, ou então ajustou um músculo do olho para devolver  
a visão?  
 

Noutra noite um homem veio pedindo oração. Sofrera um acidente fazia trinta e sete  
anos, no qual sua coluna ficou seriamente afetada. Alguém que estava com ele, sugeriu 
que também pedisse oração por seu ouvido, pois estava totalmente surdo de um ouvido.  
Charles perguntou o que tinha causado aquela surdez, e ele respondeu: "Aconteceu no 
mesmo instante que minha coluna foi afetada há trinta e sete anos passados".  
 

Normalmente Charles teria colocado as mãos naquele ouvido e ordenado ao  
espírito de surdez que saísse, ou talvez tivesse dito; "abre-te em nome de Jesus". Mas  
antes que fizesse qualquer coisa, Deus lhe falou claramente e disse: "Faça com que sua 
perna cresça, e ele passará a ouvir!" Realmente, era para confundir os sábios com coisas 
vis! Fazer crescer uma perna, para curar um ouvido? Mas Charles foi obediente.  
 

Ele disse ao homem: "Sente-se, Deus me disse que fizesse sua perna crescer, e  
você passaria a ouvir". Me alegro em lembrar, que não tive tempo para pensar, pois  
certamente pensaria que Charles estaria louco. Charles mediu suas pernas, e uma estava 
6 centímetros mais curta que a outra. Ordenou então que sua coluna fosse curada. 
ORDENOU AOS MÚSCULOS, NERVOS, E TENDÕES QUE SE AJUSTASSEM, e ordenou 
a sua perna que crescesse.  
 

A perna cresceu ao seu tamanho normal, e então Charles testou seu ouvido - o  
HOMEM ESTAVA OUVINDO PERFEITAMENTE! Saiu por toda a igreja dizendo a todos 
que podia ouvir com o ouvido que antes era surdo. Ficou tão excitado, que esqueceu de  
examinar por quase uma hora, mas quando o fez, descobriu que sua coluna também  
estava completamente curada pelo poder de Deus! Cremos que o acidente que sofrera 
tinha prejudicado ou oprimido um nervo de seu ouvido, e causado a surdez.  
 

Aquilo foi para nós um novo panorama com relação à cura divina.  
 

Passada uma semana, uma mulher veio para ser curada de total surdez em um  
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ouvido. Ela disse que tinha um nervo morto. Então Charles examinou seus braços, e viu  
que um estava mais curto que o outro uns três centímetros. Deu a mesma ordem que havia  
dado no caso daquele homem, e o braço cresceu. No mesmo instante ela passou a ouvir 
perfeitamente.  
 

Centenas têm sido curados desta mesma forma, desde que descobrimos que há 
uma relação entre a surdez e os problemas da coluna.  

 

Fazer crescer braços e pernas, tem se tornado um milagre comum no nosso  
ministérios, e cada dia mais estamos penetrando neste vasto campo da cura divina neste 
tipo de milagre. Deus tem nos revelado mais e mais curas, que estão relacionados com o 
ajuste da coluna, nervos e músculos.  
 

Estávamos em Washington recentemente, e um homem trouxe um menino de treze  
anos para que Ralph (o vaqueiro curado) orasse por ele, pois ainda tinha problema de  
urinar na cama. Quando Ralph começou a orar, Deus lhe disse: "Faça com que cresça sua 
perna que é mais curta e ele ficará curado deste problema!" Ralph achou estranho, mas foi  
obediente. Sentou o menino numa cadeira, mediu suas pernas e descobriu que uma  
estava uns quatro centímetros mais curta que a outra. Ele deu a ordem, e a perna cresceu  
ao seu tamanho normal, e o menino também ficou curado daquele problema de urinar na  
cama!  
 

Pense sobre este milagre. Será que aquela diferença na perna causava uma forte 
pressão sobre os rins ou sobre a bexiga, vindo a causar aquele problema? Conversamos 
com alguns médicos especialistas, e eles concordam que em muitos casos, é exatamente 
isso que acontece.  

 

Mesmo sem ter um profundo conhecimento médico, sabemos que os nervos e os  
músculos são usados para efetuar funções normais. De modo que se um nervo ou um 
músculo está pressionado ou oprimido, não pode desenvolver suas funções normais. E 
isso pode ocasionar um problema nos rins ou na bexiga.  
 

Nós temos conversado com muitos médicos, não porque pensamos aprender a  
profissão, mas o fazemos, para entender algumas das coisas que Deus está fazendo, ao 
curar colunas ou ajustar nervos e músculos.  
 

Um médico quiroprático amigo nosso, se emocionou quando passamos algum 
tempo com ele, contando as maravilhas e os métodos que Deus está usando na cura 
divina. Ele então nos falou sobre algumas descobertas da medicina, com relação aos  
desajustes e problemas de espinha e coluna. Uma das coisas que ele nos disse, é que o  
sistema nervoso controla e coordena todos os órgãos e toda a estrutura do corpo humano,  
e que os problemas na coluna vertebral e nos discos, podem causar irritação no sistema  
nervoso, e afetar as estruturas, os órgãos e causar as enfermidades que já temos 
mencionado, e muitas outras.  
 

Ele nos contou, por exemplo, que o que se conhece como Vértebra Número 
2C, (a segunda de cima para baixo na espinha) é quem controla os nervos ópticos, 
nervos auditivos, os ossos, a língua e a fronte.  

 

Não sabemos se todos estão de acordo com essa teoria, mas temos notado  
que quando Deus faz um ajuste na parte superior ou inferior da espinha dorsal,  
centenas de colunas tem sido curadas, e alem disso muitas outras enfermidades,  
como a do vaqueiro Ralph (sua vista). É importante observar o que Deus está 
realizando com relação a isso.  



 

 

 

Esse mesmo médico, disse que nós ficaríamos assombrados, se pudéssemos  
saber, quantos outros problemas e enfermidades têm sido curadas, quando uma 
coluna é ajustada em nossas campanhas.  
 

Temos certeza de uma coisa, Deus está operando milagres, curando colunas  
e outros tipos de enfermidades. E ele o faz com perfeição, pois é o Deus Criador!  
 

Por Charles  
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Talvez você nunca teve a oportunidade de ver um braço ou uma perna crescer. Se  
ainda não viu, uma boa surpresa o espera! Um dos milagres mais excitantes que você  
pode contemplar, é ver o poder de Deus mover realmente uma parte do corpo de alguém, 
diante dos seus próprios olhos. E é para Deus o milagre mais simples e comum de todos, 
pois o milagres são na realidade o natural de Deus.  
 

Talvez você queira provar consigo mesmo. Então levante-se agora, ponha seus pés  
juntos, de uma maneira que os dedos dos pés estejam na mesma linha, e olhe para a  
frente. Estenda suas mãos em frente de você, junte as palmas com a distância de mais ou  
menos um centímetro, e então empurre ou estire seus braços para a frente o mais que  
puder. Enquanto seus braços estão estendidos, pressione suas mãos uma contra a outra  
fortemente, e então dobre os cotovelos até que possa ver as pontas dos dedos. Se o  
comprimento dos dedos são desiguais de uma mão para outra, você então pode verificar 
qual a diferença dos braços.  
 

Agora você já está preparado para fazer seu braço mais curto (se o tem) crescer ao 
tamanho normal. Estenda suas mãos para a frente outra vez, deixando que elas se toquem  
muito ligeiramente, mas não as aperte. Então você pode dizer por exemplo: "Braço em 
Nome de Jesus, te ordeno que cresça. Espinha, músculo, nervos, ligamentos e tendões  
ajustem-se em Nome de Jesus." E depois diga, "Obrigado Senhor, creio que já o fizeste."  
Observe como o milagre acontece. Você pode ver o braço curto crescer, até igualar o 
tamanho do outro, e quem sabe até mesmo sentir o ajuste.  
 

Agora, comece a ministrar para outras pessoas.  
 

Se deseja tentar com as pernas, consiga uma pessoa, que se sente em sua frente,  
com as pernas esticadas. Normalmente, você pode ver o ajuste que necessita, ao olhar os  
sapatos, ou ao colocar suas mãos sobre o tornozelo da pessoa. Sustente os pés  
levemente em suas mãos, e então ordene à coluna que se alinhe, e aos músculos tendões  
e nervos, que se coloquem em seu lugar, e ordene à perna curta que cresça em nome de  
Jesus, e pelo Poder do Espírito Santo. Você atua e Deus recebe toda a glória. Geralmente,  
se há um problema na parte superior da espinha dorsal ou do pescoço, os braços  
necessitam de um ajuste; e se há um problema na parte inferior da espinha dorsal, as  
pernas estão desiguais. Examine sua coluna, ou a coluna da pessoal pela qual você  
ministrou. Veja se foi curada, quando o braço ou a perna cresceram; há vezes, quando é 
necessário que ambos sejam curados.  
 

Agora você está preparado, mas para operar milagres, recorde-se que Jesus é o  
mestre e Senhor e você é o servo, para fazer sua boa vontade. É deslumbrante observar  
Deus fazendo este tipo de milagre, que testifica do Seu poder. Depois que Deus realiza um  
milagre, não esqueça o propósito: Para que as pessoas creiam que Jesus é o caminho, a  
verdade e a vida e se salvem. Se já são salvos, use essa demonstração do poder de Deus,  
para ministrar, e ensinar sobre o Batismo com o Espírito Santo, ou sobre aquilo que lhe  
mostrar que aquela pessoa está necessitando. Lembre-se, Jesus não veio só para curar o  
enfermo; veio para que a humanidade creia em seu nome, o aceite e seja salva!  
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Estávamos conversando uma noite com um jovem evangelista, que se dedica a  
evangelizar nas escolas e universidades. Ele contou que entrou certa vez numa classe e 
perguntou aos jovens; "Se você pudesse fazer um pedido especial hoje, qual seria o seu  
desejo?" Um estudante negro, saltou e disse, "gostaria de ter minhas duas pernas do  
mesmo tamanho." Usava um sapato ortopédico especial de sola dupla, porque uma perna  
era uns doze centímetros mais curta do que a outra. O evangelista que tinha acabado de  
receber o Batismo com o Espírito Santo, mandou que.o jovem se sentasse, e quando  
ordenou, a perna cresceu os doze centímetros que faltava. Que tremenda noite de  
milagres foi aquela para aquele lugar, muitos foram salvos! Os milagres fazem, o que as 
palavras jamais conseguem fazer.  
 

Se uma espinha dorsal está defeituosa, ou com algum problema, tem que ser  
curada divinamente, ou será necessário uma operação. Um médico pode restaurar as  
condições normais, para a ajustar os segmentos da espinha dorsal. Deus também pode  
fazê-lo, e faz um ajustamento muito mais perfeito e permanente, por causa da cura  
instantânea. Deus constantemente põe partes novas no corpo, se necessita, e não cobra  
mais por esse serviço. Temos descoberto também, que o ajuste não é na coluna vertebral, 
mas algumas vezes, é um ajuste de nervos, tendões, músculos, ligamentos ou cartilagens.  
Um médico certamente pode descrever isto melhor, mas em realidade o que necessita, é 
que alguma parte nova, seja colocada no lugar.  
 

Uma mulher tinha uma mandíbula deslocada, e cada vez que ia morder alguma 
coisa, lhe doía. Este tinha sido seu problema durante muitos anos. Ordenei que o osso  
fosse para seu lugar, e que os nervos, músculos e ossos se ajustassem. A mandíbula se  
moveu lentamente, e a dor se foi. Ela quase não acreditou, que aquela dor que a  
atormentara sua vida, tinha cessado em segundos. Deus é bom!  
 

Temos ordenado a mandíbulas, que se coloquem em seu lugar, quando as crianças 
têm "mandíbulas saídas," e as vemos se moverem para os seus lugares, e a dentadura se 
alinhar. Isto não tem acontecido todas as vezes, mas vamos continuar tentando, em todas 
as formas possíveis, tudo para a Glória de Deus.  

 

Uma mulher, veio a um de nossos cultos. Nunca tinha assistido a um culto de  
milagres, e estava totalmente maravilhada, ao ver as centenas de pessoas que foram  
curadas naquela noite. Veio a mim depois do culto e me disse, "Vi todas essas pessoas  
ficaram curados, mas observei que muitos dos conselheiros usam óculos. Se eles podem  
curar os enfermos, porque usam óculos?" Realmente eu não soube responder, então 
resolvi perguntar a Deus.  
 

Uma vez, Mel Tari, autor do livro, COMO UM VENTO VEEMENTE, visitou nossa  
casa. Nos contou, como Deus lhe disse uma vez, que atravessasse um rio profundo e 
testificasse a algumas pessoas que estavam do outro lado. Então ele e sua equipe, se  
lançaram e começaram a caminhar sobre a água. Isso era realmente excitante para mim,  
Aleluia! eu lhe perguntei então. Vocês ainda caminham sobre águas no mesmo lugar?  
 

Ele disse, Não, não tem acontecido mais, já faz sete anos.  
 

Eu perguntei, "Porque?"  
 

Ele disse, "Construíram uma ponte ali perto, e já não é necessário mais caminhar  
sobre as águas para atravessá-las."  
 

Pensei nisso com relação aos óculos. Realmente eu não necessito ser curado,  
porque com os óculos tenho uma vista excelente. Tenho uma vista perfeita de longe, mas  
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quando começo a ler, as palavras se fazem embaçadas, por isso uso óculos. Porque então  
não fui curado? Provavelmente uma das maiores razões, é porque realmente não preciso  
ser. Se não tivessem inventado os óculos, e eu não pudesse ver, eu falaria sério com  
Deus. Não temos encontrado outra resposta, para os problemas de vista. Recentemente  
quando estávamos ministrando no Canadá, um oftalmologista fez uma importante pergunta a 
Frances, que poderia nos levar a um avanço tremendo no número de curas de problemas  
de vistas. Ele tinha nos escutado, quando orientamos e ensinamos, a como conseguir o  
milagre de crescer braços e pernas, e como Deus estava curando de surdez, ao ajustar a  
coluna. Ele perguntou, "Sabe porque minha gente usa óculos?" Frances disse que era,  
"para ver." Ele explicou: muitas pessoas precisam usar óculos, porque os músculos ópticos  
são desiguais; e os óculos corrigem essa diferença. Se Deus sobrenaturalmente ajusta o  
tamanho dos braços e pernas; ou ajusta os músculos e os nervos na espinha dorsal,  
porque não poderia fazer o mesmo com os músculos dos olhos?  
 

Que revelação espiritual maravilhosa ele nos deu. Temos regressado de uma  
viagem, onde estivemos na televisão, e tivemos a oportunidade de pedir a toda a  
audiência, que nos ajudassem numa experiência. Lhes pedimos que se pusessem de pé,  
com seus braços estendidos, oramos e ordenamos aos músculos dos olhos que se  
ajustassem a seu tamanho normal, para que todos os que necessitassem, conseguissem 
uma vista perfeita.  
 

Quatro chamadas telefônicas, chegaram imediatamente. Uma foi de uma mulher 
que tinha uma vista cega, e somente uns dez por cento de visão no outro olho. Quando  
obedeceu e recebeu a oração, recebeu a vista perfeita em ambos os olhos, e agora podia  
ler a Bíblia!  
 

Um homem nos contou, que havia perdido a vista de um olho, e durante a oração foi  
curado. Mais duas chamadas telefônicas falaram de cura nos olhos. Isso indica que pode  
ser a chave para abrir a porta da cura divina para problemas de vista!  
 

Estávamos em um avião, viajando para a Califórnia, e conversávamos com uma  
enfermeira. Começamos a falar sobre a coluna, e sobre os braços e pernas que crescem, e 
então ela nos contou algo interessante. Disse que quando sua mãe sentia que ia sofrer um  
resfriado, imediatamente procurava um quiroprático para um ajuste, e NUNCA TINHA  
NENHUM RESFRIADO. Nós decidimos então, que se o diabo tenta intrometer-se e nos dar  
algum resfriado, nós pediremos a Deus que nos dê um bom tratamento quiroprático 
celestial.  
 

Outro milagre interessante sobre crescer os braços. Uma cantora veio para que  
orássemos por ela; uns caroços haviam formado em sua garganta e vimos em seu rosto, o  
medo que aquilo fosse câncer. Comecei a impor minhas mãos sobre ela, e a ordenar a  
estas protuberâncias que se fossem, quando neste momento veio a mim suavemente uma 
palavra de conhecimento do Senhor. Examinei seus braços, e estavam desiguais, portanto,  
como Deus me havia falado, ordenei aos nervos e músculos que se pusessem em seus  
lugares. Seu braço cresceu até o tamanho do outro, e eu lhe disse: "Vicki, te desafio a que  
tu encontres esses caroços em tua garganta." Que gozo ela sentiu, quando não os pôde  
encontrar!  
 

Queremos compartilhar algumas outras curas, que Deus tem feito, por meio de 
ajustar, como resultado normal do crescimento de braços e pernas.  

 

Me levantei uma certa manhã, com uma contração no músculo do ombro, e uma  
das experiências mais lindas de minha vida, aconteceu. Foi como se a mão de Jesus  
soltasse o músculo, e a contração se dissolveu em um minuto. A presença santa sentida  
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em meu ombro, foi tão maravilhosa, como creio que o foi a sarça ardente para Moisés.  
 

Toda a minha vida, sempre que eu comprava um terno, os botões não coincidiam  
com as casas, dava uma diferença de uns dois centímetros porque um ombro era mais  
baixo que o outro. O alfaiate tinha que colocar um aumento no ombro do paletó, e mesmo 
assim, não ficava tão cômodo como o outro ombro. Um dia, me coloquei diante de Deus, e 
declarei confiante que realmente eu não tinha que continuar com este problema, e por ele 
ser tão pessoal e real para nós, fiquei em pé, ajustei meus ombros, e lhes ordenei que se 
ajustassem perfeitamente. Esqueci aquilo, até o dia que comprei o próximo terno, e então, 
os botões estavam perfeitamente na direção de suas respectivas casas. Oh, que beleza de  
Amor Pessoal de Deus para seu povo!  
 

O diabo uma noite me lançou ao piso, e eu fiquei inconsciente, Quando voltei em 
mim, meu rosto estava no carpete. Me levantei, mas tinha uma dor em minha mão e no  
cotovelo. A dor continuou vários meses, especialmente quando eu dobrava ligeiramente o  
cotovelo. Um dia estava com um amigo que é médico, e lhe perguntei acerca disso. Me  
examinou rapidamente, e me disse que era um cotovelo com a enfermidade dos tenistas, e  
que ele poderia me dar uma injeção de cortisona para aliviar a dor. Lhe agradeci e disse,  
"Agora já sei o que eu tenho que fazer". Fui para o carro, me sentei no banco da frente,  
estendi minhas mãos, e ordenei a este tendão oprimido que se colocasse em sua  
normalidade, e assim aconteceu! Nunca mais tive aquela dor. Louvamos a Deus, porque 
nos enviou Jesus, O GRANDE MÉDICO.  
 

Temos visto Deus operar muitos tipos de milagres; nos ossos, músculos, nervos, ou 
qualquer outra parte em todo o corpo humano. Tudo isso e muitas outras curas e bênçãos 
são presentes gratuitos de Deus, realizados em Nome de Jesus Cristo.  

 

Deus está mostrando a todo o Corpo de Cristo, não só aos evangelistas e pastores  
que o ministério de cura divina é para todos. Ele está mostrando a simplicidade da  
aplicação de seu poder, para que as multidões não somente recebam a cura divina, senão 
que "dêem de graça o que Deus os tem dado também gratuitamente".  
 

Milhares têm sido curados em nosso ministério, e sem dúvida muitos também tem  
recebido milagres por intermédio de outros evangelistas, os quais tem reconhecido que  
podem também curar os enfermos. Sentimos em nosso espírito, Deus dizendo que a cura  
divina brevemente será realizada por milhões de pessoas em todo o mundo - PESSOAS  
COMO VOCÊ!  
 

Você não conhecerá até que resolva experimentar. Deus está preparando a Noiva 
de Cristo para o encontro glorioso. E ele fará grandes milagres por meio da demonstração 
do Espírito Santo e de Seu poder.  

 

Queremos que você seja uma parte ativa deste grande movimento de Deus para os  
últimos dias!  
 

Comece a fazer crescer braços e pernas!  
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Capítulo IXX  

 
IDE POR TODO O MUNDO ...CURAI OS ENFERMOS!  

 
Por Frances  

 

Enquanto estava nesta grande altura, pude contemplar todo o mundo. Observei a  
estas pessoas enquanto vinham e voltavam sobre a face da terra. Um homem estava na  
África, e repentinamente foi transportado pelo Espírito de Deus e talvez estava na Rússia,  
ou América ou China ou em qualquer outra parte, e vice-versa. Estas pessoas iam por todo  
o mundo, e passavam no meio do fogo, das pestes, mas nem o fogo nem a perseguição, 
nem nenhuma outra coisa os podiam deter ou causar-lhes danos.  
 

Estas pessoas, participantes do ministério de Cristo para os tempos finais,  
ministravam às multidões em TODA A FACE DA TERRA. Milhares e até milhões de  
pessoas, pareciam vir ao Senhor Jesus, quando ouviam a mensagem do Reino Vindouro.  
 

Faz vinte anos que esta visão emocionante nos foi dada, e estamos vendo seu  
cumprimento nos dias de hoje, quando homens e mulheres marcham adiante no meio da 
multidão, compartilhando as Boas Novas de Salvação ao mundo perdido.  
 

Em novembro de 1977 eu tive um sonho, o que para mim não é muito comum  
porque normalmente não os tenho. Sonhei que estava num avião a trinta e cinco mil pés de  
altura o que em realidade não é uma grande novidade pois sempre estamos viajando de 
avião. Mas havia algo incomum nessa viagem, porque eu estava sentada na porta aberta 
do avião, com as pernas suspensas para fora.  
 

Então ouvi uma voz suave que dizia: "Salta, e eu te sustentarei!"  
 

Olhei para baixo! Trinta e sete mil pés de altura, é bastante alto e mesmo no sonho,  
eu senti calafrio na espinha dorsal!  
 

Eu percebia que era a voz de Deus, mas mesmo assim por um instante pensei a 
respeito da tentação de Jesus quando o diabo disse: "Se tu és o filho de Deus, lança-te  
daqui abaixo! Porque está escrito: Mandará aos seus anjos acerca de ti, que te guardem" 
(Lc 4.9,10). Olhei para baixo uma vez mais e me parecia ainda mais distante.  
 

Uma vez mais ouvi a voz: "Salta, e eu te sustentarei, não confias em mim?"  
 

Parecia como se eu houvesse lutado toda aquela noite, estando a porta do avião  
aberta, aquela voz mandando que eu saltasse.  
 

Cada vez que eu ouvia a voz, olhava para aquela grande distância que me separava 
da terra e realmente via que era uma grande altura.  

 

Em meu coração eu sabia que era a voz de Deus, mas não estava entendendo  
aquela situação. Logo tomei uma decisão, porque pensei: "Que diferença faz obedecer,  
porque se é o diabo que esta falando, vou me despedaçar ao cair na terra, mas estarei no 
céu no mesmo instante; e se é Deus, estou desobedecendo-o, e quem sabe Ele não volte a 
falar comigo".  
 

Foi nesse conhecimento repentino que saltei! No mesmo instante estava na terra!  
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Então uma vez mais escutei a voz doce e suave de Deus que disse: "Vês, te disse que  
podias confiar em mim!"  
 

Deus nos falara através de um sonho, que vamos dar um passo gigantesco, muito  
maior do que o que já temos dado em nossas vidas. Mas podemos confiar, porque ao final  
do passo ele estará ali para nos sustentar!  
 

Cremos que por meio deste sonho, Deus está falando com todo o Corpo de Cristo, 
para que dê um passo gigante, e comece a fazer aquilo que nem mesmo tem sonhado em  
fazer, e Deus estará ali, apoiando e confirmando a sua obra!  
 

Deus está te chamando, para que você dê um passo gigante, pois ele quer fazer de  
você um gigante que pisoteie e destrua o diabo debaixo de seus pés!  
 

O diabo não vai ser envergonhado e destruído somente por causa de um "gigante",  
mas em verdade haverá milhares e até milhões de crentes como verdadeiros gigantes 
espirituais, que sairão com poder e autoridade, impondo as mãos sobre os enfermos e 
curando-os.  
 

E este é o milagre mais interessante, o verdadeiro milagre do Senhor. Essas  
pessoas estenderão suas mãos exatamente como fez o Senhor Jesus, e o mesmo fogo  
líquido estará em suas mãos, e enquanto as estendem dirão: "De acordo com a minha 
palavra, sê curado". E os milagres acontecerão.  
 

Há alguns anos atrás eu não creria nessas palavras, mas agora creio com todo o  
meu coração. Elas têm uma grande similaridade com um capítulo do livro que escrevemos 
em 1976 intitulado "Milagres Impossíveis".  
 

A última noite de um seminário sobre a vida Cristã, que estávamos participando na  
cidade de Calgary, no Canadá; foi uma noite de poder como nunca vimos em nosso 
ministério.  
 

Nossa fé estava realmente grande, por causa dos ensinos do seminário. O tema  
daquela noite era o matrimônio, e no momento que Charles estava falando sobre a  
fidelidade no casamento, eu senti uma onda tremenda de poder que quase fui ao solo.  
 

Naquele momento olhei para Charles, para ver se ele estava sentindo o mesmo; e 
então quase não pude crer no que estava vendo! Dos dedos de Charles estavam saindo 
como que umas chamas de fogo na cor azulada, de uns oito centímetros de largura.  
Enquanto eu estava observando aquilo, Deus me disse: "A unção curadora está sobre  
Charles, as primeiras trinta pessoas que vierem ao altar, serão curadas instantaneamente!"  
 

Tive que interromper a Charles, pois eu via que o Poder de Deus estava  
aumentando tanto, e que Ele tinha algo especial para realizar. Então falei a ele o que Deus 
acabara de me dizer.  
 

Quando fizemos o chamamento, parecia que todo o auditório estava em reboliço,  
nunca vi tantos enfermos e paralíticos se moverem tão rápido em toda a minha vida!  
 

Quando Charles começou a impor as mãos, o poder de Deus estava tão forte, que  
as pessoas caiam ao sentirem a presença do Senhor. Charles começou a caminhar no  
meio da multidão e impondo as mãos, e quando estava na metade do auditório, estendeu 
as mãos para tocar em alguém, quando umas trinta a quarenta pessoas caíram todas ao  
mesmo tempo sob o poder de Deus, e começaram a sentir o que nunca haviam sentido  
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antes. Bob e Joan estavam do lado de fora naquele instante, mas notaram que algo 
diferente estava acontecendo pois ouviram pelo alto-falante.  
 

Bob disse: "Escutei a Frances dizer que as pessoas saíssem do caminho para que  
Charles passasse, e ouvi a palavra fogo, por isso vim correndo o mais rápido que pude,  
pensando que poderia ser alguma bomba ou algo parecido." Realmente, HAVIA UMA  
BOMBA DO ESPÍRITO SANTO!  
 

Charles estava tentando passar no meio da multidão, e ás pessoas continuavam  
caindo pelo poder de Deus!  
 

Joan disse que escutou eu dizer: "Deixem que ele passe, abram caminho para ele  
passar, pois há fogo em suas mãos". E então ela correu para a cortina atrás da plataforma, 
e o poder de Deus estava tão forte e real, que ela sentiu como se fosse uma parede sólida, 
e começou a chorar completamente tomada pela presença do Espírito de Deus.  
 

Nesse momento, Charles já estava quase no fim do auditório e as chamas começara a 
diminuir até que finalmente desapareceram. Regressou para a plataforma e pediu a todas  
as pessoas que tinham sentido um toque de Deus e que haviam sido curadas, que  
levantassem as mãos. Mais de cem pessoas levantaram suas mãos, como prova de que 
Deus realizara, muito mais do que havia prometido.  
 

É impossível se explicar como se sente num momento como aquele. Eu estava tão  
maravilhada com o que tinha visto e ouvido, que comecei a pensar no que ainda ia 
acontecer.  
 

Não precisei esperar muito tempo, só poucos segundos, e então vi coisas que  
nunca tinha visto em toda a minha vida. O Auditório Jubileu, onde o trabalho estava sendo  
realizado, é bastante grande, com duas galerias e com um teto bastante alto. Enquanto 
olhava para as pessoas, vi uma pomba bem grande com as asas abertas e estendidas, 
com uns quinze metros de largura, suspensa do lado esquerdo daquele salão.  
 

Não era branca, mas sim ERA DE FOGO!  
 

Realmente a pomba parecia que era esculpida de fogo, com uma cor vermelha,  
alaranjada e amarela!  
 

Nunca eu tinha sentido a presença de Deus como naquele momento, e então algo 
surpreendente começou a acontecer.  

 

As pontas das asas daquela grande pomba, começaram a sair e caírem sobre as  
pessoas no auditório. Elas pareciam um alfinete quando espeta, e voavam cada vez mais 
rápido sobre o auditório.  
 

Nesse momento Deus falou uma vez mais e disse: "Existe perversão na vida íntima  
de casais aqui. Existem adultérios, e eu estou enviando o fogo do meu Espírito para 
queimar esses pecados".  
 

Nesse momento homens e mulheres começaram a chorar enquanto gritavam  
dizendo: "Deus, perdoa-nos, salva-nos!" A presença do Senhor passou a ser realidade na  
vida de muitas pessoas que nunca a havia sentido. O poder convencedor do Espírito Santo  
estava sobre muitos casais, então...!  
 

Mas da mesma maneira como havia aparecido, repentinamente aquela pomba  



 

 

 

desapareceu, e logo foi substituída por uma linda Pomba Branca!  
 

Então eu falei a todos os presentes, que a pomba "de fogo", havia desaparecido e  
que fora substituída por uma branca; e esperei por outra mensagem de Deus, pois não 
estava entendendo bem o que estava acontecendo.  
 

Então Deus falou através de Charles: "Tenho enviado esta pomba branca, como  
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sinal de purificação. Seus matrimônios foram limpos e purificados, portanto, os conservem  
dessa maneira!"  
 

E a pombinha branca desapareceu!  
 

Centenas de pessoas aceitaram ao Senhor Jesus como Salvador, como resultado  
dessa manifestação especial. Muitos foram Batizados com o Espírito Santo e curados ao  
mesmo tempo. O cálculo é que umas mil e oitocentas pessoas caíram sob o Poder de  
Deus naquela noite!  
 

Quem sabe nunca mais voltemos a ver a manifestação da glória de Deus daquela  
maneira até o dia que cheguemos no céu, mas nossas vidas jamais serão as mesmas 
como resultado daquela noite de poder.  
 

Alguém pode duvidar do que aconteceu, talvez até você mesmo, mas realmente  
aconteceu, e nós estávamos lá!  
 

UM MILAGRE IMPOSSÍVEL, MAS ACONTECEU!  
 

Estamos vivendo os dias em que o fogo do céu está começando a ser derramado!  
Oh que dias gloriosos. Brevemente o "fogo líquido" começará a sair das mãos de TODOS  
os crentes cheios do Espírito Santo!  
 

Milagres já estão acontecendo! O Espírito Santo está dando visões, mas a honra e  
glória pertencem ao Senhor Deus Todo-Poderoso!  
 

ISTO É PARA VOCÊ - ISTO É PARA MIM! Tomemos a visão renovada, e  
ATUEMOS!  
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