
  

 

 

PASSOS PARA UMA VIDA ABUNDANTE! 
 

Introdução: Jesus Cristo é a resposta de 

Deus para a humanidade. Jesus disse em Mateus 

11:28: “Vinde a mim todos vós que estais 

cansados e oprimidos e eu vos aliviarei.” Ele veio 

ao mundo para nos salvar das consequências dos 

nossos pecados; pois estes nos separaram de Deus 

e trouxe sofrimentos em todos os sentidos da vida, 

e ainda, o salário do pecado é a morte, mas o dom 

gratuito de Deus é a vida eterna. 

 

1. O Primeiro passo para uma pessoa 

ser curada e abençoada em tudo é: Ir até Jesus! 

“…Veio a sua presença um homem coberto de 

lepra…”  (Mateus 5:12) 

Aquele homem tinha uma doença 

incurável para época e era contagiosa. Ele sabia 

que estava condenado a morrer. Por ser uma 

doença contagiosa, a lei da época dizia que o 

doente com lepra tinha que ser separado da 

sociedade, da sua família e das pessoas mais 

próximas. Mas um dia, ele ouviu falar de Jesus e 

creu que Ele poderia sarar as suas feridas. 

Entendemos aqui que o primeiro passo é ir até 

Jesus. 

Muitos acham que não tem mais jeito, que 

não podem ter uma família saudável, um 

casamento estável, ter paz interior etc.  Para 

alguns o obstáculo são os seus pecados ou porque 

está frustrado, pois toda a tentativa foi em vão, 

mas fique sabendo que em Cristo somos 

perdoados e nEle recebemos cura e libertação. 

Aquele leproso sabia que Jesus poderia mudar a 

sua situação e foi até Jesus. Você já deu seu 

primeiro passo, você está aqui nesta Reunião, 

mesmo que online. Agora temos que dar o 

segundo passo. 

 

2. Segundo passo: Reconhecer que Ele é 

Senhor e Rei, o único Deus que se fez homem, o 

Messias. Vers 12 diz: “…ao ver Jesus prostrou-

se com o rosto em terra e suplicou-lhe…” 

A Bíblia diz que só se deve prostrar-se 

com rosto em terra diante de Deus, isso significa 

rendição, entrega total da sua vida, ali ele estava 

diante do Rei do universo, do Senhor dos 

senhores. 

 

3. Terceiro passo: Reconhecer que “Ele 

QUER” nos curar, libertar e salvar.  

“O leproso disse, se tu quiseres…Jesus 

estendendo a mão o tocou e disse: QUERO!” 

 

 4. Quarto passo: Reconhecer que Jesus 

Cristo PODE nos purificar de toda lepra 

(pecados e suas consequências).  

Ele é o único que pode nos salvar e nos 

dar a vida eterna, sem Jesus estaremos aqui e na 

eternidade longe de Deus, longe do Céu e 

vulneráveis para sempre do maligno. 

Temos vivido uma época em que as 

pessoas têm dificuldade de acreditar que Deus 

QUER e PODE fazer algo por nós, chegou o dia 

de declararmos à Deus todos os nossos problemas 

e dificuldades, para que Ele possa trazer sobre nós 

a cura, a libertação e salvação, Jesus veio nos 

trazer vida e vida em abundancia, aqui e na 

eternidade, é só crer e receber! 

 

5. Quinto passo: Crer na palavra de 

Jesus. Ele disse: “Quero, fica limpo.” 

Ele creu que Jesus o tinha curado, e ficou 

limpo! Temos que crer que DEUS liberou esta 

palavra sobre nós: “Quero, fica limpo”. O 

SENHOR declarou isso sobre você, é tempo de 

crermos no que DEUS falou, este é o ano em que 

preparamos o caminho do Senhor, Deus quer que 

as pessoas O vejam em nossos atos e palavras, 

este encargo nos promove crescimento e isso nos 

trará muita multiplicação. 

 

CONCLUSÃO: Aquele homem não 

ficou parado, reclamando da vida, ele foi em 

busca dos seus sonhos: ter um encontro com o 

Senhor, ser curado e voltar ao convívio da sua 

família e amigos. Ele saiu do seu lugar, tomou 

uma atitude, ele creu e recebeu! E você, crê? 
 

SEMANA DE 17 À 23 DE 

MAIO DE 2021 

E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: 

Quero, sê limpo. E logo a lepra desapareceu 

dele. Lucas 5:13 
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