COMUNIDADE BOM PASTOR
Associação Privada de Fieis

Seminário “A Cura pela Palavra de Deus”
“Enviou Sua Palavra para curá-los, para arrancá-los da morte”
(Sal 106,20)

Cinco homens de Deus: Moisés, Elias, Pedro, Tiago e João. Em cada dia, vamos conhecer um
pouco mais sobre esses cinco homens de fé. Dois grandes profetas do Antigo Testamento e três
são apóstolos e amigos íntimos de Jesus. Cinco homens curados em suas dores mais intimas e
transformados pelo amor de Deus. Cinco personalidades bem diferentes uma da outra, mas
cada um com o coração que ardia de amor ao Senhor, Sua Palavra e Seu povo.

1º dia - Moisés, o intercessor
Se houve um homem pronto para “ficar na brecha” em favor do povo de Deus, foi Moisés. Além
de ser o líder que libertou o povo da escravidão, ele foi grande intercessor, que repetidamente
implorava o perdão de Deus quando seu povo tinha pecado. Em Moisés, vemos a profundidade
que une o intercessor àqueles por quem intercede. Ele se mantém inabalável, entre Deus e o
povo, insistindo que participaria de qualquer punição que sobre eles recaísse: “Se não os
perdoardes, então riscai-me do livro que escrevestes” (Ex 32,32). Moisés nos ensina que o
poder da intercessão depende de permanecermos unidos ao Senhor. “Nenhum profeta surgiu
em Israel como Moisés, com que o Senhor falava face a face” (Dt 34,10). Eles falam da face de
Moisés que brilhava depois de seus encontros com o Senhor, de tal modo que ninguém
suportava ver o brilho de seu rosto descoberto (Ex. 34,34-35).
Ex. 3,1-18 e 4,19. O que significa tirar as sandálias?
Ex. 14,13-14 e 17,1-7
Nm. 6,1-9 e 22-27
Nm 13,1-20
Deut. 6,1-9; 30,11-20 e 31,6.

“Coragem. E sede fortes”.

2º dia - Elias, o profeta dos prodígios e milagres I Reis 17- 19.
Elias, o grande profeta de Deus, orou pedindo chuva e choveu (I Rs 18.42-46), clamou rogando
para cessar e secou (I Rs. 17,1), mandou vir fogo do céu (I Rs,18, 36-39). Enfrentou e venceu
os falsos profetas de Baal. No entanto, ao ouvir uma palavra de ameaça “teve medo e partiu
para salvar a sua vida” (I Rs 19,3)
Deus honrou Elias em não fazer chover, I Rs. 17.1ss;
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Deus honrou Elias ao ressuscitar o filho da viúva; I Rs 17.17-24. Elias levou o filho da viúva e
clamou a Deus em seu quarto. Isso merece uma reflexão. Nosso quarto deve ser um lugar de
oração, um altar, um lugar de intimidade com Deus.
Deus honrou Elias diante do povo, I Rs 18.37-40.

3º dia - Pedro, discípulo e pastor
“Tu me amas?” Esta é uma pergunta que Jesus faz a todos os cristãos. Significa que para servir
ao Senhor é necessário, acima de qualquer ato ou bem neste mundo, amá-Lo de coração. Em se
tratando do pastor, especificamente, que é visto por todos como exemplo do rebanho, amar a
Jesus é a maior garantia de que se está preparado para apascentar suas ovelhas.
I Pe. 1,3-9 e 1,22 – 2,10
I Pe. 3,8-12
I Pe. 4,7-11; 5, 8-11

4º dia - Tiago, “o filho do trovão”
Tiago nos ensina a pedir sabedoria, com a confiança de que ela “ser-lhe-á dada”, Tg 1, 5. Que
esta pregação nos ajude a discernir o quanto a sabedoria do mundo é diferente da sabedoria de
Deus, Tg 3,13-17.
Tiago 1,2-8 e 12-18 e Tiago 2,14-19 e 3,13 - 4,6
Tiago 4,17 Aquele que souber fazer o bem e não o faz, peca.
Tiago 5,13-19
At. 12,1-2

5º dia - João, o único que permaneceu aos pés da cruz
O Espírito de Deus transforma o filho do trovão em apóstolo do amor.
Jo 1,9-18 e 3,16-18
Jo 13,1; 14,27; 16,33 e 17,20-23
I Jo 2,1-2 e 4,18-21
A ele, Jesus entregou sua mãe Jo 19, 26-27
Apocalipse 2,3-4 “Tens perseverança... mas arrefeceste o teu primeiro amor”
Ap. 3,20 “Eis que estou à porta e bato...”
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