
Cresça 1 – Livre-se do que atrapalha o seu crescimento espiritual 

• O objetivo deste curso é ajuda-lo a vencer aquelas áreas de pecado que 
derrubam você na vida cristã. Deus deseja que você seja liberto de todo pecado – 
de todo vício ou escravidão.



Aula 6: O Poder da Cruz sobre a Doença e a Morte 

Introdução:


• A história da senhora que planejou o seu funeral


PEDIR PARA ALGUÉM LER  - INÍCIO CAPÍTULO 7


O melhor ainda está por vir!



“
PEÇA PARA ALGUÉM LER O TEXTO BÍBLICO


Filipenses 3:20-21 Mas nós somos cidadãos do céu e estamos esperando 
ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá de lá. Ele 
transformará o nosso corpo fraco e mortal e fará com que fique igual ao seu 
próprio corpo glorioso, usando para isso o mesmo poder que ele tem para dominar 
todas as coisas.


(próximo slide) 
Exercício em duplas



“
Exercício em duplas 
• Peça a turma para formar duplas.

• Divida a classe em 3 grupos, 1 para cada frase.

• Cada dupla deverá discutir apenas a frase do seu grupo.


Pergunta: Qual o significado da frase do seu grupo, especialmente do trecho em 
destaque?


GRUPO 1 Mas nós somos cidadãos do céu e estamos esperando ansiosamente o 
nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá de lá.


GRUPO 2 Ele transformará o nosso corpo fraco e mortal e fará com que fique igual 
ao seu próprio corpo glorioso.


GRUPO 3 Usando para isso o mesmo poder que ele tem para dominar todas as 
coisas.



A Cruz nos Ajuda a Vencer a Doença 

• Na cruz, também há provisão para cura física por meio das feridas de Jesus 
Cristo.



Exercício individual (página 64) 

Leia 3João 2 Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, 
assim como vai bem a sua alma.


Pergunta 1 Qual é a oração de João?


Pergunta 2 Como você pode aplicar essa oração à sua própria vida?



A Cruz nos Ajuda a Vencer a Doença 

• A doença é uma das consequências da presença do pecado na Criação.


• É por isso que um dos sinais da presença do Reino de Deus na terra é a cura de 
enfermidades.


Marcos 16


Tiago 5



“
PEÇA PARA ALGUÉM LER O TEXTO BÍBLICO


Isaías 53:4-5 Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si 
levou as nossas doenças; contudo nós o consideramos castigado por Deus, por 
Deus atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas 
transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades; o castigo que nos 
trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados.


Podemos orar e crer no toque curador de Deus. Ele pode e deseja curar.



Exercício em grupo (página 65): 

Verdadeiro ou Falso? 

• Deus curará todas as pessoas que orarem o suficiente.


Estimule uma boa conversa sobre essa afirmação.



Exercício em grupo (página 65): 

Verdadeiro ou Falso? 

• Não podemos forçar Deus a curar pessoas, pois ele é soberano.


Estimule uma boa conversa sobre essa afirmação.



Pergunta O que você escreveria na sua lápide? 

• Deixar algumas pessoas responderem.


• Por que o assunto é tão tabu assim?


Medo da morte?



Apresentação do vídeo 

• Quem não tem medo da morte?


(próximo slide) 
Vídeo Bridgestone -Scream



Vídeo Bridgestone -Scream 1min



A Cruz e a Ressurreição nos dão Vitória sobre a Morte 

• Ainda hoje Deus cura, mas a cura final somente acontecerá mais adiante.



“
Exercício - todos juntos: 

PEÇA PARA ALGUÉM LER O TEXTO BÍBLICO


1Coríntios 15:50-54 Irmãos, eu declaro a vocês que carne e sangue não podem 
herdar o Reino de Deus nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que 
eu digo um mistério: Nem todos dormiremos, mas todos seremos 
transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última 
trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós 
seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista 
de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, 
porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de 
imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: “A morte foi destruída 
pela vitória”.


Pergunta 1 De que transformação esse texto está falando?


Pergunta 2 O que significa incorruptibilidade?



Apresentação do vídeo 

• Já imaginou a bênção?


(próximo slide) 
Vídeo Estamos voltando para casa



Vídeo Estamos voltando para casa 2min



Jesus venceu a morte na cruz e tirou o poder de Satanás sobre a morte. 

• Nós não mais morreremos eternamente, porque temos a garantia da ressurreição.


PEÇA PARA ALGUÉM LER O TEXTO BÍBLICO:


Hebreus 2:14-15 Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele 
também participou dessa condição humana, para que, por sua morte, derrotasse 
aquele que tem o poder da morte, isto é, o Diabo, e libertasse aqueles que durante 
toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte.


• Satanás veio para matar e destruir. Ele introduziu o pecado no mundo, e a morte 
pelo pecado, mas Jesus veio para nos dar vida abundante e eterna, conforme João 
10:10.


Contudo, a morte será destruída. 

Não precisamos mais ter medo da morte! 

(próximo slide) 
Versículos sobre a destruição da morte.



PEÇA PARA ALGUÉM LER OS TEXTOS BÍBLICOS


1Coríntios 15:26 O último inimigo a ser destruído é a morte.


Apocalipse 20:14 Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo.



Exercício grupos de 4 pessoas (página 67): 

2Coríntios 5:6-8 Portanto, temos sempre confiança e sabemos que, enquanto 
estamos no corpo, estamos longe do Senhor. Porque vivemos por fé, e não pelo 
que vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar 
com o Senhor.


Pergunta 1 Qual era o desejo de Paulo?


Pergunta 2 Que tipo de sentimentos você tem quando pensa sobre a morte?


• Ouvir algumas pessoas após o tempo em grupo.



Pontos-Chave: 

• Doença e morte fazem parte da experiência humana.


• Jesus morreu na cruz não apenas por nossos pecados, mas também para 
promover cura física.


• Deus deseja que oremos corajosamente para cura física, mas ele é soberano e 
cura a quem quer.


• Finalmente, a maior cura acontecerá quando recebermos um novo corpo de 
Deus.



Exercício (página 68): 

• Qual a verdade desta lição que mais lhe impactou?


• Se você está doente ou preso pelo medo da morte, ore para que Deus o cure e 
liberte de todo temor.


• Alguma vez você já foi curado por Deus?


• Medite na questão de que você pode chegar a ele com toda a liberdade a 
respeito de todos os problemas e dificuldades.



Pergunta O que é mais importante numa lápide? 
Nome, data ou homenagem?


• Deixar alguns responderem.


Resposta O traço entre o nascimento e a morte. O importante é o que faço da 
vida!


Lição É preciso se preparar para viver.



Após a aula: 

• Encerrado o conteúdo da aula e sobrando tempo, peça aos alunos para voltarem 
ao Inventário Espiritual, no apêndice 3 do livro, e completa-lo.


• Se houver pessoas com dúvidas sobre itens do inventário, esclareça-as

Oriente aqueles que tiverem um inventário “carregado” a participarem do Resgate 
e/ou do Veredas Antigas.


• Se for o caso, faça uma ministração sobre algumas áreas de necessidade dos 
alunos.


