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“ CURA INTERIOR” 

 O que é cura interior? 

É a cura das nossas emoções feridas, machucadas. . Todos nós temos a 

necessidade da cura do coração. Um dos fatores mais importantes que precisamos 

viver em nossa vida é o “processo” de Cura Interior.. 

Para atingir a cura do coração é necessário desmascarar-se diante de Jesus, não 

adianta ficar dando desculpas para seu jeito de ser 
   Para Deus não existe tempo, só existe eternidade, Seu Amor nunca se esgotou. É 
preciso entregar-se com confiança, deixa-Lo tocar nas feridas para curar. 

 

Quais os sintomas de que preciso de cura interior? 

1- Sentimento de Rejeição:  

 Em nossos relacionamentos com outras pessoas, sentimos que não somos 

amados. Isso não significa que de fato estas pessoas não nos amem, mas nós, não 

sentimos esse amor. 

2- Sentimento de Inferioridade:  

Este sentimento diz respeito a nós mesmos, vivemos o processo de comparações, 

com outras pessoas. Começamos a nos ver de maneira inferior as pessoas, a 

termos uma auto piedade e pode se chegar ao sentimento de ódio contra mim 

mesmo, e em seu extremo a autodestruição. 

3- Sentimento de Culpa:  

Geralmente nasce quando cometemos muitos erros e sentimos que por causa 

destes erros nem Deus nos perdoará, e deixará de nos amar.   

4- Sentimento de Medo:  
Não diz respeito a “medos comuns” e sim medos sem lógica, sem razão. Este medo 
chega em nossa vida geralmente por aquilo que escutamos de outras pessoas, 
determinados assuntos, e entra em nossa mente com uma força que nem 
conseguimos controlar. 

“Por Suas Chagas fomos curados” I Pedro 2, 24 
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