
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 4: O Poder da Cruz para Curar Feridas Emocionais



Exercício em duplas (p.42) 

•	 Leia Romanos 8:31-39 “Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é 
por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas o 
entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele, e de graça, todas 
as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus 
quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu; e mais, que 
ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos 
separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou 
fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: “Por amor de ti 
enfrentamos a morte todos os dias; somos considerados como ovelhas destinadas 
ao matadouro”. Mas, em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio 
daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte nem vida, nem 
anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem 
altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos 
separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor”.


•	 Qual o tema principal desses versículos?


•	 Por que é tão importante saber que Deus nos ama, para que aconteça a cura 
de feridas emocionais?


OUVIR ALGUMAS PESSOAS



PEDIR PARA ALGUÉM LER O VERSÍCULO


Romanos 8:37 “Mas, em todas estas coisas somos mais que vencedores, por 
meio daquele que nos amou”.


•	  “em todas essas coisas” = tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, 
perigo, espada e morte.


•	  “somos mais que vencedores” = ser mais que vencedor não significa ser 
vitorioso numa simples batalha, mas, sim, permanecer fiel até o fim da guerra e 
receber a recompensa dessa fidelidade.


ILU: Martírio de um pai da igreja


   - Inácio de Antioquia tinha cerca de 75 anos quando foi preso e condenado à 
morte pelo imperador romano Trajano. Juntos com muitos outros cristãos, Inácio 
não foi executado na sua cidade, mas enviado a Roma para ser devorado pelas 
feras no Coliseu, para divertimento da plateia.


   - Durante o longo percurso, ele viajou com as mãos acorrentadas, uma parte de 
navio e outra a pé, e também aproveitou para escrever cartas às comunidades 
cristãs por onde passava. Nessas cartas, Inácio expressa a sua alegria por ser 
digno do martírio, e exorta os cristãos à firmeza na fé.


   - Veja o trecho de uma das cartas: “Eu suplico a vocês: Não mostrem comigo 
uma caridade inoportuna. Permitam-me ser pasto das feras, pelas quais me será 
possível alcançar a Deus. Antes, excitem os leões, para que se convertam em meu 
sepulcro. Assim serei um verdadeiro discípulo de Cristo. Sou trigo de Deus. Quero 
ser triturado e moído pelos dentes das feras, a fim de me converter em pão puro de 
Cristo”.




DEUS DESEJA CURAR SEU ESPÍRITO, MENTE E EMOÇÕES 

As feridas vão formando uma casca dura em volta do nosso coração na tentativa 
de nos proteger de outras feridas. O problema é que essa casca também impede 
que o amor de Deus flua até nós.


Ezequiel 36:26 “Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em 
vocês; tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne”.


•  Deus deseja curar lutas emocionais passadas.


•	 A vontade de Deus é que nosso homem interior seja renovado pelo seu 
Espírito.


•	 Você somente se sentirá completo através do agir curador de Deus em sua 
vida.


•	 Deus curará as emoções, lembranças e sonhos frustrados.



Exercício individual (p.43) 

•	 Leia Colossenses 3.9-10 “Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se 
despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está 
sendo renovado em conhecimento, à imagem do seu Criador”.


•	 De acordo com esses versículos, como o novo homem difere do velho 
homem?


•	 Quais as mudanças que aconteceram em sua vida desde que se tornou um 
cristão?



“
PEDIR PARA ALGUÉM LER O VERSÍCULO


•	 As Escrituras afirmam em 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 a paz estava sobre ele, e pelas suas 
feridas fomos curados”.


A morte de Cristo na cruz não apenas possibilita o perdão dos pecados, mas 
também oferece a cura para as emoções e a dor 

•	 Grande parte de nossas feridas afeta nosso ser interior, causando emoções 
dolorosas, atitudes negativas, medos e doenças físicas.


•	 Deus deseja libertar-nos de ressentimentos, rejeição, depressão, culpa, 
medo e condenação.


Exercício (p.44) 

•	 Peça ao Espírito Santo para revelar as áreas em que você tem sentido 
rejeição.


•	 Ore a Jesus e peça para ele curá-lo de suas lembranças.



LIDANDO COM A REJEIÇÃO 

•	 Todos nós já vivenciamos algum tempo de rejeição.


•	 Algumas pessoas reagem à rejeição e vivem como se nada tivesse 
acontecido.


•	 Há outras que tiveram uma experiência emocional tão profunda, que causou 
danos e alterou sua vida.


•	 Por terem internalizado psicologicamente a experiência, essas pessoas 
tornaram-se emocionalmente feridas e sentem-se devastadoramente rebaixadas.


•	 Muitas vezes as pessoas levantam muros tentando proteger-se de 
sentimentos doloroso e rejeição. No entanto, esses muros muitas vezes servem 
apenas como lembrança da rejeição.


•	 Muitos tentam lidar com a rejeição silenciando-se. Eles se arrastam pela vida 
como se fossem zumbis, lutando para evitar mais dor.


•	 Deus deseja ser refúgio e força para essas pessoas, um lugar seguro para 
experimentar do seu amor e aceitação.



“
Exercício (p.45) 

PEDIR PARA ALGUÉM LER O VERSÍCULO


•	 Leia Ezequiel 16:4,6 “Ora, diga-lhes: Assim diz o Soberano, o Senhor: 
Quando qualquer israelita erguer ídolos em seu coração e puser um tropeço ímpio 
diante do seu rosto e depois for consultar um profeta, eu o Senhor, eu mesmo, 
responderei a ele conforme a sua idolatria. Por isso diga à nação de Israel: Assim 
diz o Soberano, o Senhor: Arrependa-se! Desvie-se dos seus ídolos e renuncie a 
todas as práticas detestáveis”!


•	 Mesmo que Ezequiel esteja falando da obra de Deus para com o povo de 
Israel, como você pode aplicar esses versículos à obra de Deus em sua própria 
vida?



A rejeição é uma das emoções mais dolorosas da vida. 

•	 Rejeição profunda pode ser causada por abandono ou falta de amor por 
parte dos pais.


•	 Pode surgir por causa de um divórcio dos pais, morte ou suicídio de um dos 
pais, ou ainda por hábitos destrutivos de um deles (abuso, adultério ou violência).


•	 A rejeição no casamento mancha todos os aspectos de nossas vidas e faz 
com que ambos os cônjuges se sintam condenados, rejeitados e depressivos.


•	 Algumas pessoas sofrem com rejeição étnica. Sua vida é profundamente 
afetada pelo preconceito de outros.


•	 Sem o poder curador de Deus, muitas pessoas convivem com medo 
paralisante, gastos compulsivos, paranoia, timidez paralisante, obesidade, 
desconfiança, confusão, falta de capacidade de admitir erros, preguiça ou 
depressão.


Exercício (p.46) 

•	 Reflita sobre as áreas em que você sentiu rejeição em sua própria vida.


•	 Como você tem lidado com isso?


•	 Entregue esse sentimento de rejeição a Deus, permitindo que ele preencha 
sua vida com seu amor.



O GRANDE AMOR E PODER CURADOR DE DEUS 

•	 Deus anseia por cura-lo e faze-lo sentir-se completo.


•	 As Escrituras dizem: “Em toda a aflição do seu povo ele também se afligiu, e 
o anjo da sua presença os salvou. Em seu amor e em sua misericórdia ele os 
resgatou; foi ele que sempre os levantou e os conduziu nos dias passados. (Isaías 
63.9)


•	 Deus, e somente Deus, pode curar e libertar você.


•	 Ele é capaz de curar os que estão emocionalmente feridos e restaurar todos 
os que buscam a sua ajuda.



Exercício individual (p.47) 

•	 Leia Salmo 139:15-16

“Meus ossos não estavam escondidos de ti

quando em secreto fui formado

e entretecido como nas profundezas da terra.

Os teus olhos viram o meu embrião;

todos os dias determinados para mim

foram escritos no teu livro

antes de qualquer deles existir”.


•	 Há quanto tempo Deus nos conhece intimamente?


•	 Como esse conhecimento íntimo que Deus tem de você encoraja você? Ou 
de alguma forma desencoraja você?



DEUS NOS AMA E NOS CONHECE 

•	 As Escrituras dizem: “Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do 
mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença”. (Efésios 1:4)


•	 Deus sabia de sua situação mesmo antes de você nascer.


•	 Ele ama você, ele cuida de você.


•	 Você é muito especial para ele, portanto pode chegar a ele com todas as 
suas necessidades e desejos.


•	 Ele é o único que verdadeiramente nos compreende e é capaz de lidar com 
as dificuldades que enfrentamos.


•	 “Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e 
experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o 
rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima”. (Isaías 53.3)



COMO RECEBER A CURA DE DEUS 

•	 Primeiramente, receba o amor e perdão de Cristo em sua vida. Você não 
pode querer cuidar de outros, como Jesus deseja que você o faça, sem que antes 
tenha sido tocado por ele em sua própria vida.


•	 Agora, volte para aquela rejeição dolorosa do passado e permita que Deus 
opere em você. Lembre-se das pessoas e situações que feriram e causaram 
sofrimento a você. Creia que Deus chama você para perdoar. Deus vai operar por 
meio de você e operar em você.


•	 Lembre-se dos momentos de sua vida em que sentiu dor, rejeição, 
humilhação e vergonha. Peça ao Espírito Santo para revelar as áreas de sai vida 
que necessitam de cura. Se possível, anote-as em um papel.


•	 Você foi aceito pelo céu. Você pode ter se sentido rejeitado pelas pessoas, 
mas saiba que Deus aceita e ama você. Você nunca será rejeitado por Deus. Ele 
sempre vai amá-lo.



Apresentação do vídeo 

• Coloque sua fé em Jesus, para que ele possa curá-lo.


• Ele é o Deus que sara toda dor!


(próximo slide) 
Vídeo Me Refaz - Diante do Trono



Vídeo Me Refaz - Diante do Trono 11min




Exercício (p.49) 

•	 O que mais impactou você nesta lição?


•	 Faça uma lista das áreas de rejeição e dor em sua vida (peça ao Espírito 
Santo para revelar essas áreas a você).


•	 Permita que a graça e o amor de Deus toquem essas áreas de dificuldade 
em sua vida. Permita que ele cure você. Receba da sua plenitude.



Dinâmica da cédula de 50 reais 

• Pegue uma cédula de R$50, mostre para turma e pergunte: Quem quer essa 
nota?


• Provavelmente alguém vai correr para pegar, mas não dê a nota a ninguém. Se 
quiser, brinque: Você quer, mas quem disse que eu ia lhe dar?


• Agora faça um pequeno teatro, conversando com a nota. Diga frases 
depreciativas, tipo:

   - Eu não gosto de você

   - Você nunca vai ser nada na vida

   - Vou acabar com você, etc


• Continue a encenação. Amasse a nota. Pise na nota. Declare: ela é o pão que o 
diabo amassou. Que a vida feriu.


• Pergunte: quem quer essa nota?


• Pode ser que logo de pronto ninguém queira. Insista. Diga: ninguém quer mesmo 
essa nota? Alguém irá se manifestar com certeza.


• Pergunte a quem quer a nota: Por que você quer essa nota tão humilhada, 
amassada, pisada, rejeitada?


• Resposta: o valor dela não mudou.


Você não vale R$50 para Deus… 
(Próximo slide)



1Pedro 1:18-20 “Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis 
como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, 
transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de 
um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, 
revelado nestes últimos tempos em favor de vocês”.


• Deus colocou uma etiqueta de preço em você.


• Você vale o sangue do único filho dele.



Pontos principais: 

•	 Deus sabe tudo a respeito de cada rejeição que você sofreu.


•	 Jesus é capaz de curar toda ferida e perturbação emocional.


