Araruama, 20 de outubro de 2014
A BUSCA PELA CURA
Até meados do século XX, mesmo as cidades tinham a iluminação precária.
Nas comunicações o rádio surgiu bem no início do século e a televisão chegou ao Brasil somente em 1950.
Nesse período era muito comum as pessoas se reunirem e contarem histórias de fantasma e
lobisomem, por este motivo, nessa época não era muito difícil manterem as pessoas presas às Igrejas, por medo do diabo e do inferno.
Os clérigos davam-se até ao luxo de se apresentarem numa imagem antipática, sendo severos e prepotentes.
Os membros tinham muito medo de morrerem durante um período de disciplina, como: de
suspensão ou expulsão para não irem para inferno.
Nos tempos de hoje, com as comunicações e a internet, os clérigos foram obrigados a dizer o
que os membros gostam de ouvir, e fazer-lhes todas as vontades, para não esvaziar as Igrejas.
Nem no caso antigo, nem na modernidade, as atitudes dos clérigos não foram compatíveis
com a Bíblia.
Estamos falando de meios de manipulação das massas; e o pior deles é a cura das enfermidades.
3 Disse o Senhor a Satanás: Notaste porventura o meu servo Jó, que ninguém há na terra
semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal? Ele ainda
retém a sua integridade, embora me incitasses contra ele, para o consumir sem causa.
4 Então Satanás respondeu ao Senhor: Pele por pele! Tudo quanto o homem tem dará
pela sua vida.
5 Estende agora a mão, e toca-lhe nos ossos e na carne, e ele blasfemará de ti na tua
face!

É muito comum vermos hoje, na televisão, verdadeiras filas para darem os testemunhos das
suas curas, mas a real intenção de todos é a de tornar-se celebridade por alguns minutos sob a mira
das lentes das câmeras, embora a verdadeira celebridade é o líder que comanda todo este embuste.
Se alguma cura, como a de um paralítico andar ou criarem-se pernas em alguém que não as
possui, se efetivamente ocorresse, nossa imprensa disputaria a cobertura do fato do início ao fim.
Alguns casos de cura podem acontecer, até mesmo nessas reuniões, mas podemos ter certeza
que a motivação da cura é um contato consciente do curado com o Espírito de Jesus Cristo, como
podemos ver no evangelho segundo São Mateus, capítulo 9:
20 E eis que certa mulher, que havia doze anos padecia de uma hemorragia, chegou por
detrás dele e tocou-lhe a orla do manto;
21 porque dizia consigo: Se eu tão-somente tocar-lhe o manto, ficarei sã.
22 Mas Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: Tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquela hora a mulher ficou sã.
No capítulo 15 do mesmo evangelho:
26 Ele, porém, respondeu: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos.
27 Ao que ela disse: Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que
caem da mesa dos seus donos.
28 Então respondeu Jesus, e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé! seja-te feito como
queres. E desde aquela hora sua filha ficou sã.

Se tivermos que ser curados, isso ocorrerá segundo a soberania do Espírito de Jesus Cristo,
que se resume a este versículo do Salmo 139:
16 Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos os dias, sim, todos os dias que foram ordenados para mim, quando ainda não havia nem
um deles.

No capítulo 9 do evangelho segundo São João, nos mostra a previsibilidade dos eventos de

cura:
1 E passando Jesus, viu um homem cego de nascença.
2 Perguntaram-lhe os seus discípulos: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que
nascesse cego?
3 Respondeu Jesus: Nem ele pecou nem seus pais; mas foi para que nele se manifestem
as obras de Deus.

Em acordo com o Salmo 118:
20 Esta é a porta do Senhor; por ela os justos entrarão.
21 Graças te dou porque me ouviste, e te tornaste a minha salvação.
22 A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como pedra angular.
23 Foi o Senhor que fez isto e é maravilhoso aos nossos olhos.
24 Este é o dia que o Senhor fez; regozijemo-nos, e alegremo-nos nele.
25 Ó Senhor, salva, nós te pedimos; ó Senhor, nós te pedimos, envia-nos a prosperidade.
26 Bendito aquele que vem em nome do Senhor; da casa do Senhor vos bendizemos.

As pessoas Iluminadas veem profeticamente a realização de suas necessidades, e isto em
conformidade com a fé da carta de São Paulo aos hebreus capítulo11:
1 Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não
se veem.
2 Porque por ela os antigos alcançaram bom testemunho.
3 Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus; de modo que o
visível não foi feito daquilo que se vê.

A fé, nunca, jamais será produzida por nós, como diz o Apóstolo São Paulo aos efésios capítulo 2:
4 Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou,
5 estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente a Cristo (pela graça sois salvos),
6 e nos ressuscitou juntamente a ele, e com ele nos fez sentar nas regiões celestes em
Cristo Jesus,
7 para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade
para conosco em Cristo Jesus.
8 Porque pela graça sois salvos, por meio da fé; e isto não vem de vós, é dom de
Deus.
9 não vem das obras, para que ninguém se glorie.
10 Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nelas.

Prezado e Amado Teófilo,
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