
 

 
 

O DOM DE CURAR 

 

 

 

Definição: É a habilidade espiritual para curar enfermos e restaurar a saúde, sem o uso de recursos 

médicos ou medicinais. 

 

Características: A pessoa portadora deste dom tem a capacidade de detectar pessoas enfermas ou 

abaladas em sua saúde, interessar-se por elas, orar pela sua cura e receber de Deus a ação curadora pa-

ra a pessoa. Tal como a portadora do dom de operação de milagres, a pessoa com o dom de curar não 

realiza sempre a manifestação do poder curador, pois isto é atinente à vontade de Deus. Deve estar ci-

ente que há enfermidades que Deus pode ter dado às pessoas como forma de disciplina (na igreja de 

Corinto havia muitos enfermos por sua conduta reprovável, I Co 11:29,30) e que só a confissão do pe-

cado e o arrependimento os curará. Há também os que estão enfermos pela amargura e ódio cultiva-

dos. Aqui não se trata do uso do dom de curar, mas do dom de profeta ou de exortação, para conscien-

tizar as pessoas dos seus pecados. Quem tem o dom de curar pode fazê-lo através da oração, da impo-

sição de mãos, da unção com óleo. Este dom pode tanto ser usado para com os crentes como para os 

incrédulos.  

 

A manifestação da cura é motivo de edificação e fortalecimento na fé para com os crentes e de con-

vencimento para com os incrédulos. Fica difícil estabelecer linhas claras entre as pessoas portadoras 

deste dom e sua atuação de acordo com a teologia que elas sustentam. As pesquisas feitas pela Perfil 

revelam que somente pessoas que têm teologia de sistemas fechado e semi-fechado afirmam ter este 

dom. 

 

 

Atividades práticas: A pessoa com o dom de curar atua no seio de uma comunidade ou em nome de-

la para auxílio de crentes e incrédulos. Normalmente são pessoas que não fazem propaganda desta sua 

habilidade, antes preferem trabalhar em silêncio, evitando serem glorificadas ou exaltadas. 

 

Riscos: Julgar-se superior aos demais por possuir este poder. Pode correr o risco de querer promover-

se, alardeando aos quatro cantos sua habilidade de curar. Pode prometer curar tudo e a todos, o que 

certamente não ocorrerá. O maior risco é comercializar o dom, prometendo curas em troca de vanta-

gens financeiras.  
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