
GUIA DE COMPARTILHAMENTO PARA AS 

CÉLULAS 

“Fazer Discípulos de Jesus, capacitando-os a se reproduzirem com frutos abundantes e permanentes”. 
Propósito da Igreja do Evangelho Quadrangular em Alves Dias 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noss 

Jesus o nosso caminho para a cura! 

Mensagem ministrada na Igreja Quadrangular em Alves Dias – SBC. 16 de Fevereiro de 2020. 

Por Cássio Reis 
 

TEXTO: Isaías 53: 1-5 
INTRODUÇÃO:   
Este texto e principalmente no verso 4 que nos diz: “Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as 
nossas doenças”; afirma que o tema saúde é algo ou matéria consumada, algo que pode ser adquirido por cada um de nós por 
meio da graça, amor, misericórdia e poder do nosso Deus. E eu confesso a vocês que pelo menos para mim que ele é um dos textos 
com mais significado, e ao mesmo tempo mais citado e referenciado que já ouvi quando o tema em questão é saúde e cura. Isto 
porque Ele descreve uma pessoa que reunia tudo para ser alguém para viver debaixo de um jugo de inferioridade, sentimento que 
pode tornar qualquer ser humano um escravo de doenças na alma que explodem para o universo físico às vezes de muitas 
maneiras totalmente irreversíveis. A partir dos versos 4 e 5 o Profeta faz com que sua profecia assuma um novo aspecto, Ele 
começa a desvendar o porquê de tanto sofrimento.  “Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões”. As nossas 
transgressões foi o motivo que o levou a ser moído na alma, no coração e moído fisicamente. Isaías diz mais: “o castigo que nos 
trouxe a paz estava sobre Ele”. O que de verdade Isaías esta afirmando é que se existe coração apaziguado, se existe cura na alma, 
se existe paz de espírito, tudo isso só existe porque somos curados e sarados Nele. As lições que este texto nos revela sobre saúde 
são maravilhosas, são consoladoras e encorajadoras. Mas para aprendermos delas na pratica se faz necessário olharmos apenas e 
tão somente para Jesus. E a primeira lição que vejo aqui olhando para Jesus é que: 
1. É possível ter a alma saudável mesmo diante das humilhações que a vida por vezes nos reserva (versos 2-3). O verso 2 nos diz 

“que Ele foi subindo como um renovo perante ele como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura”. Às vezes as 

pessoas olham para gente exatamente assim, olham para nós e decretam aquilo que em suas mentes estaremos destinados a ser. 

O verso 3 trata do tema rejeição e desprezo, e para alguns isso é uma dor insuportável. Com isso muitos adoecem e não 

conseguem se erguer para nada na vida, muitos criam um habito não saudável de sempre olharem para o chão. Muitos por conta 

disso passam sentir em seus corpos a marca de muitas doenças e enfermidades. Mas ao olharmos para Jesus vemos Nele que 

nenhum desprezo e dor foram capazes de anular e apagar dentro de Jesus aquilo que ele era. E Ele era o Messias, Aquele que 

surgira para dividir a história e resgatar as almas dos homens de suas prisões e grilhões infernais.  Pelas pisaduras de Jesus nós 

somos sarados, fomos curados. Outra lição que vejo aqui olhando para Jesus que nos torna capaz de termos saúde na alma mesmo 

diante das humilhações está baseada na verdade de que:   

2. Nossas enfermidades e dores foram carregadas por Jesus  (verso 4). A palavra hebraica que é traduzida por enfermidades tem 

um significado um tanto mais amplo do que a nossa, visto que ela pode incluir dor e fraqueza causada por feridas. E aqui o que nós 

precisamos aprender dessa lição é que precisamos ser pessoas resolvidas com tudo e em tudo. Precisamos ser resolvidos quanto 

aos sustos de nossas experiências da vida, quanto aos desassossegos da vida, quanto aos ventos que sopram contra nosso barco e 

que nos fazem ou tentarão nos fazer sentir muito medo e muita insegurança, porque a realidade que mais cedo ou mais tarde tudo 

isso acaba surgindo contra nós. Mas  precisamos saber em nome de Jesus é que todas as dores, todos os desiquilíbrios da vida que 

irão gerar ou podem gerar sofrimentos, tudo isso já foi carregado por Jesus, e que ainda assim Jesus nos faz fortes. 

 3. Jesus foi capaz de nos tornar seres saudáveis e curados mesmo diante de nossos erros, pecados  e iniquidades (verso 5). O 

Profeta é claro, ele é categórico, ele não deixa margem para outra interpretação e entendimento. A razão Dele ter sido 

traspassado, a razão do Seu sofrimento, o motivo de tanta humilhação, tanto desprezo e afronta, foi a minha transgressão, foi o 

meu pecado, meu erro, meu egoísmo e minha iniquidade.  E o interessante aqui neste verso é que o verso nos fala de paz, o texto 

nos diz: “o castigo que nos trouxe a paz”.  Portanto se o sofrimento existe, se em algumas ocasiões a dor é uma manifestação 

inevitável, se as enfermidades são realidades, o que nos pode tranquilizar é a afirmação do Profeta Isaías: “o castigo que nos 

trouxe a paz”. Em outras palavras a morte de Jesus, o sacrifício de Jesus, a entrega de Jesus nos trouxe a paz.  E isso é maravilhoso, 

isso é algo extraordinário, que faz com que cada um de nós pela fé possa entender e crer que mesmo diante de um turbilhão de 

coisas e de fatos incompreensíveis, nós podemos e vamos ter paz.  Podemos ter paz mesmo diante das doenças incuráveis que traz 

como resultado a morte que ceifa a vida. A certeza que nos é reservada é poder sentir e provar da paz que inundará nossa alma, 

nosso ser, nosso espírito. E por conta disso e por causa disso nos permitir gritar bem alto, ou mesmo dizer sussurradamente dentro 

da gente: “PELAS SUAS PISADURAS FOMOS SARADOS”. 

 
 

Reflexões para compartilhamento: 

 

a) Jesus carregou sobre si todas nossas enfermidades para sabermos que podemos viver de forma saudável, mesmo que um dia 

tenhamos que morrer saudavelmente enfermos. Você compreende isso? 

b) Todo ser humano que encontra Jesus de verdade sabe que carrega sobre si a cura maior provida por Jesus no calvário. 

 

 

 


