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GRATIDÃO TRAZ A CURA
COMPLETA
E disse-lhe: Levanta-te e vai; a tua fé te salvou.
Lucas 17:19
Esta semana celebramos aqui na América,
o dia de ações de graça. Gostaria de
compartilhar como a gratidão verdadeira
produz cura completa.
Lucas 17:11-19 “11De caminho para
Jerusalém, passava Jesus pelo meio de
Samaria e da Galiléia. 12Ao entrar numa
aldeia, saíram-lhe ao encontro dez leprosos,
13
que ficaram de longe e lhe gritaram,
dizendo: Jesus, Mestre, compadece-te
de nós! 14Ao vê-los, disse-lhes Jesus: Ide
e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu
que, indo eles, foram purificados. 15Um dos
dez, vendo que fora curado, voltou, dando
glória a Deus em alta voz, 16e prostrou-se
com o rosto em terra aos pés de Jesus,
agradecendo-lhe; e este era samaritano.
17
Então, Jesus lhe perguntou: Não eram
dez os que foram curados? Onde estão
os nove? 18Não houve, porventura, quem
voltasse para dar glória a Deus, senão
este estrangeiro? 19E disse-lhe: Levanta-te
e vai; a tua fé te salvou.”
Lucas 17:12-13 “12Ao entrar numa aldeia,
saíram-lhe ao encontro dez leprosos, 13que
ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo:
Jesus, Mestre, compadece-te de nós!”
Romanos 3:23 Porque todos pecaram e
destituídos estão da glória de Deus;
Isaías 1:5-6 “5Por que haveis de ainda ser
feridos, visto que continuais em rebeldia?
Toda a cabeça está doente, e todo o
coração, enfermo. 6Desde a planta do pé
até à cabeça não há nele coisa sã, senão
feridas, contusões e chagas inflamadas,
umas e outras não espremidas, nem
atadas, nem amolecidas com óleo.”
Isaías 64:6 Mas todos nós somos como
o imundo (rejeitado como o leproso), e
todas as nossas justiças, como trapo da
imundícia; todos nós murchamos como a
folha, e as nossas iniquidades, como um

vento, nos arrebatam.
Lucas 17:13 que ficaram de longe e
lhe gritaram, dizendo: Jesus, Mestre,
compadece-te de nós!
Salmos 34:18-19 “18Perto está o SENHOR
dos que têm o coração quebrantado e
salva os de espírito oprimido. 19Muitas são
as aflições do justo, mas o SENHOR de
todas o livra.”
Salmos 51:17 Os sacrifícios que agradam
a Deus são um espírito quebrantado; um
coração quebrantado e contrito, ó Deus,
não desprezarás.
Lucas 17:14-15 “14Ao vê-los, disse-lhes
Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes.
Aconteceu que, indo eles, foram
purificados. 15Um dos dez, vendo que fora
curado, voltou, dando glória a Deus em
alta voz,”
Salmos 110:4 O SENHOR jurou e não se
arrependerá: Tu és sacerdote para sempre,
segundo a ordem de Melquisedeque.
Hebreus 5:6 como em outro lugar também
diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo
a ordem de Melquisedeque.
Hebreus 7:13-17 “13Porque aquele de
quem são ditas estas coisas pertence
a outra tribo, da qual ninguém prestou
serviço ao altar; 14pois é evidente que
nosso Senhor procedeu de Judá, tribo à
qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. 15E
isto é ainda muito mais evidente, quando,
à semelhança de Melquisedeque, se
levanta outro sacerdote, 16constituído não
conforme a lei de mandamento carnal,
mas segundo o poder de vida indissolúvel.
17
Porquanto se testifica: Tu és sacerdote
para sempre, segundo a ordem de
Melquisedeque.”
Lucas 17:16 e prostrou-se com o rosto em
terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe;
e este era samaritano.
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Romanos 13:7 Pagai a todos o que
lhes é devido: a quem tributo, tributo; a
quem imposto, imposto; a quem respeito,
respeito; a quem honra, honra.
Lucas 17:17 Então, Jesus lhe perguntou:
Não eram dez os que foram curados?
Onde estão os nove?
Lucas 17:19 E disse-lhe: Levanta-te e vai;
a tua fé te salvou (curou por completo).
João 11:25,26 “Disse-lhe Jesus: Eu sou a
ressurreição e a vida; quem crê em mim,
ainda que esteja morto, viverá; E todo
aquele que vive, e crê em mim, nunca
morrerá. Crês tu isto?”
Conclusão: Dez homens curados,
possivelmente nove judeus e um
samaritano.
Lucas 17:18 Não houve, porventura,
quem voltasse para dar glória a Deus,
senão este estrangeiro?

Efésios 2:19 “Assim, já não sois
estrangeiros
e
peregrinos,
mas
concidadãos dos santos, e sois da família
de Deus.”
1 Pedro 2:9 Vós, porém, sois raça eleita,
sacerdócio real, nação santa, povo de
propriedade exclusiva de Deus, a fim de
proclamardes as virtudes daquele que vos
chamou das trevas para a sua maravilhosa
luz;
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NOSSA VISÃO: “Cada casa uma igreja, cada discípulo um
sacerdote” (1 Pedro 2:9)
NOSSA MISSÃO: “Fazer discípulos de Jesus” (Mateus 28:18-20)
Acesse nosso website e disfrute de mensagens em audio,
vídeo, cultos ao vivo, pedidos de oração e muito mais.
www.vidacomvida.com

IGREJA DURANTE A SEMANA

DORAL

CULTOS ONLINE

SÁBADO
Doral Espanhol*
Naples Espanhol*

7:15 p.m.
7:30 p.m.

DOMINGO
Doral Português*
Deerfield Português*

10:00 a.m.
10:00 a.m.

* Transmitido ao vivo:
website: www.vidacomvida.com
youtube: vidacomvidanews

REUNIÃO DE HOMENS
ZOOM Quarta-feira

7:00 p.m.

REUNIÃO DE MULHERES
ZOOM Quarta-feira

ENTRE EM CONTATO

7:00 p.m.

GRUPO DE JOVENS ONLINE
Inglês Sexta-Feira
8:00 p.m.
a partir dos 13 anos

10200 NW 25th Street - Suite 115
Doral, Florida - 33172
(305) 718-8057
secretaria@vidacomvida.com

DEERFIELD
679 South Federal Highway
Deerfield Beach, Florida - 33441
(954) 725-9030
deerfield@vidacomvida.com

NAPLES
11965 Collier Blvd - Unit 4
Naples, Florida - 34116
(305) 718-8057
naples@vidacomvida.com

Faça um doação de forma rápida
e prática para a nossa igreja
utilizando o QRCode

“Jovens, escrevo a vocês, porque
vocês têm vencido o Maligno.”
1João 2:13b
Jovem, venha participar conosco
do Youth Group, toda sexta-feira,
às 8pm aqui na igreja.
Te esperamos.

Siga o Ministério Vida Com Vida no facebook para informações de eventos e atualizações.

