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    Seminário  
                             “A Cura pela Palavra” 
 
 

 
 

“Não foi uma erva nem algum unguento que os curou, 
mas a Vossa Palavra que cura todas as coisas, Senhor” 

                                                                                                    (Sab 16,12) 
 
 
  
A Palavra de Deus é a luz que guia nossos passos. É ela que nos ilumina; é ela que nos ensina; 
é ela que nos domina quando a força da natureza se levanta para imperar e vencer. É ela que 
nos leva ao lugar de repouso, onde o Senhor nos dá a graça de sentir o nosso coração junto ao 
Seu, enquanto Ele alivia o fardo dos nossos ombros; enquanto nos envolve em Seus braços e 
nos permite sorver as delícias da Sua amorosa presença. Jesus nos alcançou. Ela nos inebria de 
tal maneira que podemos dizer as mesmas palavras do profeta de ontem: "Quando encontrei 
tuas palavras, alimentei-me e elas se tornaram para mim uma delícia e a alegria do coração, o 
modo como invocar o teu nome sobre mim, Senhor Deus dos Exércitos" (Jer 15,16). Que o 
Espírito Santo faça ressoar dentro da nossa alma como uma imensa dor do coração do Pai as 
palavras que Ele inspirou a Isaias: "Ah! Se me ouvisses...". E como um pungente apelo diante 
de Jesus no Batismo e na Transfiguração: "Esse é o meu Filho amado: Ouvi-O". E nos dê a 
graça de ouvir, amar e mergulhar na Palavra como sendo o oceano do amor de Deus.  (DHC) 
 
 
1. A Palavra nos cura do medo

O Senhor disse e está escrito: "O teu nome está gravado na palma das minhas mãos". O seu 
nome, o meu nome, o nome de cada irmão e irmã, onde quer que eles se encontrem. Deitados 
nas calçadas da desesperança, nos volantes dos "carros sem freio", nas buscas alucinadas de 
miseráveis consolações, perseguindo a beleza, o poder, o prazer. Na cegueira e surdez mortal 
que não permite ver e ouvir o que "está escrito" para que a alma, entorpecida e desfalecida sem 
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Deus, acorde se levante e possa caminhar iluminada, resguardada dos perigos que a escravizam 
e destroem. (DHC) 

“Ele enviou Sua Palavra para curá-los, para arrancá-los da morte” (Sal 106,20) 

“Elias teve medo e partiu para salvar a sua vida .... (Ele) desejou morrer .... mas eis que um 
anjo tocou-o e disse: Levanta-te e come ! ... Veio o anjo pela segunda vez, tocou-o e disse: 
Levanta-te e come, porque tens um longo caminho a percorrer. Elias levantou-se, comeu e 
bebeu e, com o vigor daquela comida, andou 40 dias e 40 noites, até Horeb, a montanha de 
Deus” (I Reis, 19, 3-8)   

“O perfeito amor lança fora o temor ...” (I Jo. 4,18) 

“Confiai-lhe todas as vossas preocupações porque Ele tem cuidado de vós” (I Pe. 5,7) 

“Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim” (Jo. 14,1)  

“Ele cura os que têm o coração ferido, e pensa-lhes a chaga” (Sal 146,3) 
 
 
2. A Palavra nos livra do maligno e de suas armadilhas

Entre o caminho da luz e o caminho das trevas há um abismo e precisamos conhecer bem o que 
distingue um caminho do outro.  Precisamos saber que aquele tenebroso inimigo chamado 
"príncipe das trevas" também se disfarça em anjo de luz para fazer cair os filhos de Deus e 
destruí-los. Achegando-nos a Jesus, não paira nenhuma dúvida sobre o que seja caminhar sob a 
luz de Deus. Jesus é a Luz do mundo e para enxergarmos os perigos e obstáculos que 
encontramos no caminho, só sob a Sua Luz. Só iluminados(as) pela luz divina vamos 
aprendendo a reconhecer as luzes falsas que o inimigo acendeu e vai acendendo no decorrer 
dos tempos deste mundo destruindo com elas tantos lares, tantas vidas, tantos jovens, tantas 
nações. (DHC) 
 
“Eis por que o Filho de Deus se manifestou: para destruir as obras do demônio” (I Jo 3,8) 
 
“O Senhor desfaz os planos das nações pagãs, reduz a nada os projetos dos povos. Só os 
desígnios do Senhor permanecem eternamente” (Sal. 32,10-11) 
 
“ ... livrai-nos do maligno”(Mat. 6,13) 
 
"Nenhum mal te atingirá, nenhum flagelo chegará à tua casa" (Salmo 90, 10)  
           
“quando um homem ouve a palavra do Reino e não a entende, o Maligno vem e arranca o que 
foi semeado no seu coração” (Mat. 13,19).  
             
“Se permanecerdes na minha palavra, sereis meus verdadeiros discípulos, conhecereis a 
verdade e a verdade vos livrará” (Jo. 8,32)                                                                                                                                      
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3. A Palavra nos capacita a fazer o bem a cada dia
 

Está escrito que "Jesus passou pelo mundo fazendo o bem" (cf. Atos 10,38), pregando e 
vivendo as palavras que pregava. Esse é o nosso tempo de passar no mundo.  E como 
passarmos como Ele, fazendo o bem, sem conhecermos as palavras de Jesus que ensinam o 
que Ele fez? O Senhor nos deu a vida e um compromisso com ela: vivermos imersos no bem, 
para o bem, fazendo o bem. Assim devemos passar os dias que atravessamos nesta "terra dos 
viventes". Mesmo que alguns até cheguem aos 100 anos, os dias passam rápido demais. Está 
dito que passamos como a erva do campo, que "pela manhã viceja e à noite já está seca" (Sal 
102,15; Is 40,6-7). Precisamos aproveitar o tempo que temos! (DHC) 
 
“Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem” (Isa 1,17) 
 
“Aplicai-vos a fazer o bem diante de todos os homens. Se for possível, quanto depender de 
vós, vivei em paz com todos os homem. ... Não te deixes vencer pelo mal, mas triunfa do mal 
com o bem” (Rom 12, 2, 13-21) 
 
 

  

4. A Palavra é Jesus !

O termo 

      

permanecer traz o peso suave de uma ação que se faz absolutamente necessária da 
nossa parte. Se permanecermos

5. 

 em Jesus, garantimos a força do elo que nos une a Ele. 
Estaremos, assim, cumprindo vontade que Ele expressou: “Permanecei em Mim e eu 
permanecerei em vós” (Jo 15,4). É importante deixarmos essa palavra de Jesus cair como 
semente na terra do nosso coração e nele criar raízes porque ela nos fará recordar de que a 
unidade com Deus é uma responsabilidade nossa. Depende da nossa resposta ao que Ele nos 
oferece, do “sim” ao Amor que Ele nos dá. (DHC) 
 
“E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, a glória que o Filho único 
recebe do seu Pai, cheio de graça e de verdade” (Jo. 1,14) 
 
“Todas as promessas de Deus são sim em Jesus. Por isso é por Ele que nós dizemos amém à 
glória de Deus” (II Cor. 1, 20) 
 
“... Jesus Cristo, testemunha fiel, primogênito dentre os mortos e soberano dos reis da terra. É 
aquele que nos ama, que nos lavou de nossos pecados no seu sangue e que fez de nós um reino 
de sacerdotes para Deus e seu Pai, glória e poder pelos séculos dos séculos! Amém ... Eu sou o 
Alfa e o Ômega” (Ap 1, 5-8) 
.  
“Assim acontece à palavra que a minha boca profere: não volta sem ter produzido seu 
efeito, sem ter executado a minha vontade e cumprido à sua missão” (Isa 55,11) 
 

 
A Palavra nos faz ser guiados pelo Espírito Santo 

"Estarei convosco até o fim dos tempos" (Mat. 28,20). Sim, Ele está no meio de nós como 
prometeu. Está conosco na Pessoa do Espírito Santo que Ele deixou conosco como está escrito 
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em João 14,26: "O Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ensinar-vos-á todas as 
coisas e vos recordará tudo o que vos tenho dito". Jesus está no meio de nós e nos fala: na 
Palavra que está escrita como luz para os nossos passos, na Palavra da Igreja que confirma o 
que está escrito e nos acontecimentos que nos fazem refletir sobre a direção a tomar.   Vem, 
Espírito Santo, Tu que tens a missão de nos ensinar, de traduzir em nosso coração tudo que 
está escrito, vem nos conduzir, ensina a cada um, cada uma de nós, como fazer para nos 
achegarmos a Deus e caminharmos sob a Sua luz. Ensina-nos a tomar posse e proclamar tudo o 
que está escrito para nossa libertação e salvação.  Amém!...  (DHC)  
 
 “Deixai-vos conduzir pelo Espírito, e não satisfareis os apetites da carne. Porque os desejos da 
carne se opõem aos do Espírito, e estes aos da carne; pois são contrários uns aos outros. É por 
isso que não fazeis o que quereríeis. ...Ao contrário, o fruto do Espírito é caridade, alegria, paz, 
paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança. Contra estas coisas não há 
lei. Pois os que são de Jesus Cristo crucificaram a carne, com as paixões e concupiscências. Se 
vivemos pelo Espírito, andemos também de acordo com o Espírito.  Não sejamos ávidos da 
vanglória. Nada de provocações, nada de invejas entre nós”.  (Gal 5, 16-26) 
 
“Cada manhã, Ele desperta meu ouvido para que eu escute como discípulo”  (Isa 50,4)         
 

 
 
 
  

Seminário realizado nos dias 12 a 16 de setembro de 2011 


