
Lição 12 (4° trimestre – 2014 / Tiago) 
Oração, Cura e Restauração 
 
Material Bíblico: Tg 5: 13-20; 1Jo 5:14; 1Co 15:54; Hb 12:12, 13; Jo 8: 43-45; Pv 10:12.  
 
Citações  

• A oração é a chave do céu; e a fé é a mão que a faz virar. Thomas Watson  

• Se você ama a Deus, não pode perder a oportunidade de lhe dizer algo, algo que seu 
coração derrame diante dele, e que a graça de Deus colocou lá. Matthew Henry  

• A grande tragédia da vida não é a oração sem resposta, mas a oração sem propósito. F.B. 

Meyer  

• Toda cura é  primeiramente a cura do coração. Carl Townsend  

• Sou impressionado com a ideia de que, quando fazemos coisas úteis e que ajudam 
alguém - colecionando esses fragmentos de espiritualidade – estamos ajudando a 
transformar e curar.  Leonard Nimoy  

• A transformação não significa voltar ao que éramos antes, mas sim nos permitirmos 
agora, a mover-nos para mais perto de Deus. Ram Dass  

• Jesus foi a maneira que Deus encontrou de se recusar a desistir de seu sonho para com o 
mundo. Rob Bell  

 
Perguntas  
 Por que Tiago termina sua carta desta forma? O que devemos aprender a respeito da 
experiência cristã posta em prática? Como Tiago enfatiza a importância de agirmos de acordo 
com nossas crenças? Como entendemos a oração e o que ela faz? O que é a salvação, se não 
cura e transformação? Como explicar esse entendimento? Por que a metáfora da cura é tão 
importante?  
 
Resumo Bíblico  
 No término de sua carta (cap.5: 13-20), Tiago deixa claro que acredita em ação. Se você 
sofre, deve orar. Se você está alegre, então deve cantar cânticos de louvor. Se você estiver 
doente, peça os anciãos para ungi-lo. As boas novas, aos olhos de Tiago, são significativas e 
eficientes no sentido de transformar nossas vidas. Acima de tudo, ele se concentra na ideia de 
que a salvação é cura e transformação: "Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e 
orem uns pelos outros para serem curados.” (Tg 5:16 NVI) 
 Sua ênfase está na oração (ele cita a oração de Elias como um exemplo), e conclui: 
"Quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que 
muitíssimos pecados sejam perdoados.” (Tg 5:20 NVI).  
 Temos a confiança de que, quando nos aproximamos de nosso Deus de amor, Ele nos  
ouve (1João 5:14). Passaremos de seres mortais a imortais, vamos ser transformados, e a morte 
será destruída (1Coríntios 15:54). Devemos ser fortalecidos e curados (Hebreus 12:12, 13). Se 
nos recusarmos a ouvir Jesus, estaremos seguindo o pai da mentira (João 8: 43-45). O amor 
cobre todas as transgressões (Provérbios 10:12).  
 
Comentário  
 “O coração do sábio ensina a sua boca, e os seus lábios promovem a instrução. 
As palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os 
ossos. Há caminho que parece reto ao homem, mas no final conduz à morte.” (Pv 16:23-15) 
Estas palavras de Tiago constituem-se em um final maravilhoso para as boas novas que ele vem 



anunciando. Não é uma mensagem legalista, porque ele aponta para a cura e restauração que 
advém de se estar em um relacionamento íntimo com Jesus.  
 Jesus veio para ser nossa salvação proporcionada por Deus: primeiramente revelando o 
que é essa salvação. Não um processo mecânico ou algum objetivo negócio jurídico, mas uma 
relação entre pessoas. A salvação é subjetiva, no sentido de que acontece dentro de nós, ao 
invés de ocorrer em algum lugar "fora de nós". Aqueles que veem a salvação se efetivar através 
da cruz de Cristo, cuidando de nossa posição legal diante de Deus estão vendo somente o 
cerimonialismo  do ato. Como observou alguém que concorda com este ponto de vista legal, o 
sacrifício de Cristo na cruz, poderia ter ocorrido do outro lado do Universo e teria tido o mesmo 
efeito. Mas a verdade é que Jesus morreu na cruz aqui na Terra. E não foi um tipo de ritual que 
deveria acontecer para que fosse ajustada a posição legal dos pecadores diante de Deus. Pelo 
contrário, a cruz diz e significa algo muito diferente.  
 Acima de tudo, a revelação de salvação de Deus por meio de Jesus se expressa em 
termos da divina cura individual, já que estamos danificados pelo pecado. Certamente não é por 
acaso que Jesus, tendo sido anunciado como aquele que tornaria Deus conhecido para nós (João 
1:18), Jesus passou a maior parte de seu ministério em atos de cura física. Disse àqueles em 
torno dele: “E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou” (João 12:45 NVI) e “Se vocês 
realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o 
têm visto…Quem me vê a mim vê o Pai…”  (João 14: 7, 9 NVI).  
 Mas aqui há algo muito mais importante. Como já se viu, o principal método que Jesus 
usou para mostrar Deus ao mundo foi através de atos de cura. “E aonde quer que ele fosse, 
povoados, cidades ou campos, levavam os doentes para as praças. Suplicavam-lhe que 
pudessem pelo menos tocar na borda do seu manto; e todos os que nele tocavam eram curados.” 
(Marcos 6:56 NVI) Tudo perfeitamente claro. Uma descrição maravilhosa da ênfase na cura 
manifestada na vida de Cristo.  
 Mas a palavra "cura" neste texto esconde uma verdade maior. O verbo é a palavra grega  
sozo. Que é  exatamente a mesma palavra usada para descrever salvação! Assim, a descrição 
que Mateus faz de Jesus poderia ser assim traduzida: “ele salvará o seu povo dos seus pecados.” 
(Mt 1:21 NVI). Por quê? Porque, neste caso, a palavra usada para "salvar" é sozo também.  
 A percepção de que salvação significa cura é essencial para uma compreensão adequada 
da vida e ministério de Jesus. Quando o cego Bartimeu grita para Jesus, pedindo para receber 
sua visão, Jesus responde: “Vá, a sua fé o curou.”(Marcos 10:52 NVI). "Curado"? Bem, poderia 
muito bem ser dito "salvo" – pois a  palavra usada é sozo novamente. Porque por meio de sua 
cura foi salvo; e ao receber a salvação de Deus ele foi curado.  
 Quando Jesus caminha em direção à casa de Jairo, mensageiros vieram para informar-
lhe que não se preocupasse em continuar sua missão. A menina havia morrido. Mas Jesus se 
volta para Jairo e diz : “Não tenha medo; tão-somente creia, e ela será curada”. (Lucas 8:50 
NVI). A menina estava morta, e Jesus fala de cura? Sim, diz Jesus, ela pode ser salva da morte 
por Jesus, o Doador da vida, ela, sim,  pode ser salva da morte. E, a fim de ser salva, ela teria 
que ser refeita,  tornada justa novamente, e estar totalmente curada. Cura é, de novo, salvação, 
como demonstrado pelo uso da palavra sozo mais uma vez.  
 Este significado essencial da palavra salvação, significando cura, é ainda demonstrado 
pelas palavras de Jesus dirigidas à mulher que foi curada de hemorragia: “Filha, a sua fé a 
curou! Vá em paz”. (Lucas 8:48 NVI). No capítulo anterior registra-se que Jesus disse à mulher 
lhe que ungiu os pés: "Sua fé a salvou; vá em paz". (Lucas 7:50 NVI). No grego, as palavras de 
Jesus para as duas mulheres são idênticas, e é usada a mesma palavra sozo, traduzida como 
"salvação" ou "cura" dependendo do contexto.  



 Por conseguinte, o verso de Efésios 2: 8, que descreve a salvação de Deus poderia 
substituir a palavra "salvo" por "curado": "Porque pela graça sois curados, por meio da fé ..." 
Ou, em outras palavras, "pela graça de Deus vocês foram curados, por confiarem  nEle".  
 Isso é o que Jesus Cristo veio fazer. Ganhar nossa confiança para que, por causa de sua 
natureza graciosa, ele possa, então, nos curar (salvar). A natureza de Jesus e o Seu desejo de  
nos curar/salvar é ilustrado pelos muitos milagres de cura que Ele realizou durante seu 
ministério - que revelam Deus como o Ser que quer nos curar, não apenas fisicamente, mas 
espiritualmente também.  
 Como Jesus disse aos religiosos do seu tempo, preocupados com o sistema judicial, 
forense de salvação: "Seu pecado (uma doença fatal) permanece." A preocupação com 
exigências legais, pagamentos e suas consequências legais nos levam ao pior tipo de legalismo: 
o entendimento legal a respeito da cruz de Cristo. Nem mesmo os fariseus não conseguiram 
isso!  
 Concentrando-se no aspecto jurídico e legal, no pagamento pela culpa e nas sanções 
expiatórias, deixamos de ver a cruz como o remédio para o pecado enquanto atitude, muito mais 
do que alguma compensação legal para o pecado enquanto um ato externa. Porque se nós não 
formos a Ele que pode nos curar, se não aceitarmos o dom da visão que ele nos dá e, se 
permanecermos como guias cegos guiando outros e todos juntos caindo na vala (ver Mateus 
15:14), então como Deus poderá nos ajudar?  
 Repetindo o que Deus disse ao seu povo outrora,  “Eu sou o Senhor que os cura” (Êxodo 
15:26 NVI). Esta é a salvação: a cura de todas as feridas do pecado, a cura da doença do mal, a 
restauração, mais uma vez, de nossa plena saúde espiritual, efeitos à sua imagem gloriosa. Isto é 
a salvação, tão plena e livremente demonstrada por Jesus e disponibilizada a todos os que a 
querem. Esta é a salvação, trazida a nós pelo próprio Deus, que ficou pendurado numa cruz. A 

salvação é a cura.  

 

Comentários de Ellen White  
 Por que  os homens não estão dispostos a confiar nAquele que os criou, e que pode, com 
apenas um toque, uma palavra, um olhar, curar todo tipo de doença? Quem é mais digno de 
nossa confiança do que Aquele que fez tão enorme sacrifício para a nossa redenção? Nosso 
Senhor nos deu valiosas instruções, através do apóstolo Tiago, de como é nosso dever agir no 
caso de doenças. Quando a ajuda humana falhar, Deus será o ajudante de seu povo. "  Entre 
vocês há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes 
orem sobre ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor. 
E a oração feita com fé curará o doente; o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, 
ele será perdoado. (Tiago 5:14, 15 NVI) Se os professos seguidores de Cristo, com pureza de 
coração, exercitassem a fé nas promessas de Deus, da mesma forma como eles a colocam em 
agentes satânicos, iriam perceber, na alma e no corpo, o poder do Espírito Santo, aquele que dá 
vida. {Trad. de “Christian Temperance and Bible Hygiene” págs. 113-4}  
 E Tiago diz: "Saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, 
salvará da morte uma alma, e cobrirá uma multidão de pecados. 
(Tg 5:20 ACR) . Cada ministro tem o compromisso de unir-se com seus irmãos e fazer o 
convite: "Venha, tudo já esta pronto.” Devemos nos incentivar uns aos outros a fazer o trabalho 
todo coração. Convites fervorosos serão feitos por uma igreja viva.  A almas sedentas será 
levada a água da vida. {Review and Herald, 19 de agosto de 1902}  
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