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Prefácio 

 
 Apesar de humildemente o autor chamar este livro de estudo, é uma obra 
literária verdadeira, pois além de muito bem escrita e inspirada, é verdadeira, 
estando completamente baseada na Palavra de Deus. 
 
 Dos pontos fundamentais da doutrina cristã, como Salvação, Espírito 
Santo, Segunda Vinda, Ceia e outros, a Cura Divina tem lugar de destaque 
desde os primórdios da Revelação de Deus ao mundo e muito mais, com Cristo e 
seus apóstolos. 
 
 As verdades e métodos aqui apresentados, se aplicados na sua vida e 
de seus familiares, levará a protegê-lo e a sua família, de muitas moléstias, 
doenças, opressões e levantar um "escudo" protetor como os sacerdotes do 
Antigo Testamento tinham sobre suas vidas. 
 
 Aqui temos as duas correntes: 
 - Uma positiva, a favor da Unção com Óleo 
 - Uma de alerta, contra a Unção Generalizada com Óleo. 
 
 Não pode faltar em sua estante cristã, nas suas meditações e ministério. 
 
 
 

Edson de Almeida e Franzen 
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O Plano de Saúde Divino 

Êx 15:26: ... Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o 
que é reto diante de seus olhos, e inclinares os ouvidos aos seus mandamentos, e 
guardares todos os seus estatutos, sobre ti não enviarei nenhuma das 
enfermidades que enviei sobre os egípcios; porque eu sou o Senhor que te sara. 

 

Moisés foi educado em toda ciência dos egípcios (At 7:22) 
Portanto tinha formação de médico e conhecia o “Papiro Ebers”, um livro 

médico escrito no Egito por volta de 1552 A.C. (Moisés e milhares de israelitas 
conheciam e usavam). 

 

Alguns exemplos de cosméticos (tradução do original do “Papiro 
Ebers”) 

 Cabelo Branco: sangue de bezerro preto cozido em gordura de cascavel 
(para ungir).  

 Queda de cabelo: gordura de cavalo, hipopótamo, 
crocodilo, gato, cobra e cabrito montês (para ungir). 

 Para Fortalecer: dente de burro esmagado no mel. 
 Para tirar farpas: sangue de vermes e esterco de 

asno (tétano). 
 

Outras Drogas (remédios) 
 Sangue de lagarto: dentes de porco - cascos de asno e excreção de 

animais e humanos. 
 
Se você está espantado com os produtos usados, experimente ler a bula dos 

remédios que você dá para seu filho, e verá que em alguns casos é bem pior. 
Veja efeitos colaterais que causam sérios danos à saúde. 
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Planejamento Sanitário a 3500 anos atrás 
1. Enfermidades Contagiosas - Século XIV 

Lepra e peste negra 
Morte de uma para cada 4 pessoas infectadas.  
Morreram 60 milhões neste século. 
 
 

 
Solução Bíblica 

Lv 13:46: Por todos os dias em que a praga estiver nele, será 
imundo; imundo é; habitará só; a sua habitação será fora do 

arraial. 
 

 

2. Doenças Intestinais - Séc. XVIII 

Cólera, desinteria, febre tifóide 
Doenças transmitidas principalmente por moscas procriadas na sujeira 

(esgoto a céu aberto). 
 

Solução Bíblica 
Dt 23:12-13: Também terás um lugar fora do arraial, para onde sairás. 

Entre os teus utensílios terás uma pá; e quando te assentares lá fora, então 
com ela cavarás e, virando-te, cobrirás o teu excremento; 

 
Resolvendo o problema da causa: DESOBEDIÊNCIA. 

Para solucionar o efeito: DOENÇA. 
 
 

3. Infecção Hospitalar - Séc XVIII 
Índice de mortalidade de Gestantes no hospital Allgemeine Krankenhaus, em 

1840 em cada 6 gestantes morria uma.  
Dr. Ignaz Semmelweis do hospital acima tentou instituir a lavagem das mãos. 
(Obviamente para evitar o contágio após examinar o corpo de uma paciente 

em óbito). 

ATÉ QUE: 

As nações européias usaram os princípios bíblicos! 
ISOLAMENTO 
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Solução Bíblica 
Números 19: 19: ... e o que era imundo lavará as suas vestes, e se banhará em 

água, e a tarde será limpo. 
 
Imagine quantos séculos de sofrimento até ouvir a Deus. 
 

 

4. Câncer Uterino - Séc XIX 
De todos os casos de câncer feminino, 25 % é no útero. 
Através de pesquisa, de 1900 até 1949,  
Dr. Hiran Wineberg do hospital Monte Sinai 
Dra. Ira Kaplan do hospital Bellevue ambos de Nova York 
E Clínica Mayo (especializada em casos de câncer) 

Verificaram que nenhuma mulher judia teve câncer uterino neste período. 

 
Foram procurar o rabino e questionaram a respeito. Ele informou que “pai 

Abraão” recebeu de Deus um Plano de Saúde que consta informações para a 
solução do problema.  

  
Solução Bíblica 

Gn 17:10-12: Este é o meu pacto, que guardareis entre mim e vós, e a tua 
descendência depois de ti: todo varão dentre vós será circuncidado. 

Circuncidar-vos-eis na carne do prepúcio; e isto será por sinal de pacto entre 
mim e vós. 

 À idade de oito dias, todo varão dentre vós será circuncidado, por todas as 
vossas gerações, tanto o nascido em casa como o comprado por dinheiro a 

qualquer estrangeiro, que não for da tua linhagem. 
 
Este procedimento [de circuncisão do excesso do prepúcio] evita o acúmulo 

de bactérias, que transmitidas no ato sexual, causam o câncer uterino. 
 

Por que no 8o dia? 
Este foi o próximo espanto dos médicos. 
Após pesquisas descobriram que os agentes coagulantes: Vitamina K e 

protrombina, elevam-se do nível normal no oitavo dia (maravilhosa provisão 
divina), facilitando a coagulação (cicatrização) após a microcirurgia da 
circuncisão. 
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O que é a Cura Divina 

 A cura Divina é o poder direto do Senhor Jesus Cristo (não é 
o poder da mente sobre o matéria. At 4:29-30 

 A Cura Divina é a resposta direta a oração da fé. Tg 5:14-15 
 Jesus Cristo, o Médico do corpo, nunca mudou. Hb 13:8. Tg 

1:17. Ml 3:6. 
 Jesus Cristo, o Médico, é o auxílio nas tribulações. Sl 46:1. Rm 8:11. 
 O Espírito Santo vivifica o corpo, como a alma e o espírito. Rm 8:11. 

 

Obras de Cura no Antigo Testamento 
 Pela oração de Moisés, Miriã é curada. Nm 12:13-15 
 Davi ora e o povo é curado. II Sm 24:15:25 
 O filho da viúva é curado por Elias. I Rs 17:22-23 
 Eliseu cura o filho da sunamita. II Rs 4:18-25 
 Naamã, o leproso, é curado pela oração de Eliseu. 

II Rs 5:1-14 
 Asa, deixou de confiar em Deus e morreu. II Cr 16:12-13 
 Jó é curado, por sua própria oração. Jó 42:1-13 
 

A Cura no Ministério de Cristo 
O leproso ............................................ Mt 8:1-4; Mc 1:40; Lc 5:12 
O servo do centurião ........................... Mt 8:5-13; Lc 7:1-10 
A sogra de Pedro ................................ Mt 8:14-15; Mc 1:29-34 
Muitos Enfermos ................................. Mt 8:16-17 
Os gadarenos ..................................... Mt 8:28-34 
Um paralítico ....................................... Mt 9:1-8; Mc 2:1-12 
Mulher com fluxo de sangue ............... Mt 9:18-22; Mc 5:22-43 
A filha de Jairo .................................... Mt 9:18-26 
Os dois cegos ..................................... Mt 9:27-31 
O mudo endemoninhado .................... Mt 9:32-34 
Multidões ............................................. Mt 9:35-38 
O homem da mão seca....................... Mt 12:9-13; Lc 6:6-11 
Endemoninhado .................................. Mt 12:22-30; Mc 3:20-30 
Outra multidão .................................... Mt 1:29-31 
Moço lunático ...................................... Mt 1`7:14-18; Lc 9:37 
Outros cegos ....................................... Mt 20:30; Mc 10:46-52 
O endemoninhado de Cafarnaum ...... Mt 1:21-26; Lc 4:31-37 
Enfermos em Nazaré .......................... Mc 6:5-6 
Filha da mulher siro-fenícia ................ Mc 7:24-30 
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Curas realizadas pelos Apóstolos e Discípulos 
Cura do coxo ............................................. At 3:1-11 
Muitos sinais e maravilhas ........................ At 5:12-16 
Estevão fazendo milagres ........................ At 6:8 
Felipe sarando a muitos............................ At 8:5-8 
Tabita ressuscita da morte........................ At 9:36-42 
Um coxo em Listra .................................... At 14:8-10 
Paulo curando em Listra ........................... At 14:19-20 
Um demônio expulso por Paulo ................ At 16:16-18 
Muitos milagres feitos por Paulo ............... At 19:11-12 
Paulo livrado da picada da serpente ........ At 28:3-6 
O pai de Públio na ilha de Melita .............. At 28:8 
Enfermos curados na ilha de Melita ......... At 28:9 
Epafrodito e Paulo sarados ...................... Fp 2:25-30 

 

Está alguém entre vós doente? 
Vai procurar a benzedeira? 
Vair procurar o farmacêutico? 
Vai tomar garrafadas? 
Vai procurar o pai de santo? 
 
A bíblia diz: 
Tiago 5:14: ... Chame os presbíteros [obreiros auxiliares] da igreja, e estes 

orem sobre ele, ungido-o com óleo em nome do Senhor... 
 
Você pode inventar mais alguma alternativa, mas prefiro a Palavra de Deus. 
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Quebrando Maldições 

Gálatas 3:13 dá-nos outra prova da cura vicária, declarando que Cristo 
redimiu o homem da maldição da lei. 

 
A maldição da lei consistia nas calamidade e nos juízos 

que viriam sobre aqueles que não observassem e guardassem 
as leis dadas por Deus no Monte Sinai. Que a enfermidade é 
uma parte da maldição da lei é evidente pelas palavras de 
Moisés em Dt 28:15-28. 

 
Entre as numerosas maldições pronunciadas sobre 

aqueles que quebraram a lei, acham-se as seguintes 
enfermidades conhecidas por muitos: 

 
1. Tuberculose 
2. Febre 
3. Inflamações (várias) 
4. Calor intenso 
5. Lepra 
6. Hemorróidas 

7. Úlceras 
8. Sarna e coceira 
9. Loucura 
10. Cegueira 
11. Nervosismo 
12. Pestilência 

 

Disto podemos tirar duas conclusões positivas 
 

 
a. Que muitas enfermidades são 

definitivamente uma parte da 
maldição da lei. 

 
 
b. Que Cristo morreu e se fez 

maldição, ao ser cravado na cruz, 
para dar libertação aos homens 
da maldição da lei. 
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Você pode ser usado 

 Jo 14:12: Em verdade, em verdade vos digo: Aquele que crê em mim, esse 
também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas; porque eu 
vou para o Pai; 

 
 Mc 11:22-24: Contudo, eu vos digo que para Tiro e Sidom haverá menos 

rigor, no dia do juízo, do que para vós. 
 E tu, Cafarnaum, porventura serás elevada até o céu? até o Hades descerás; 

porque, se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se 
operaram, teria ela permanecido até hoje. 

 Contudo, eu vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de 
Sodoma do que para ti. 

 
 Jo 15:7: Se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem 

em vós, pedi o que quiserdes, e vos será feito. 
 
 Jo 16:23-25: Naquele dia nada me perguntareis. Em verdade, em verdade vos 

digo que tudo quanto pedirdes ao Pai, ele vo-lo concederá em meu nome. 
 Até agora nada pedistes em meu nome; pedi, e recebereis, para que o vosso 

gozo seja completo. 
 Disse-vos estas coisas por figuras; chega, porém, a hora em que vos não 

falarei mais por figuras, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. 
 
 Lc 11:8-10: digo-vos que, ainda que se levante para lhos dar por ser seu 

amigo, todavia, por causa da sua importunação, se levantará e lhe dará 
quantos pães ele precisar. 

 Pelo que eu vos digo: Pedi, e dar-se-vos-á; buscai e achareis; batei, e abrir-
se-vos-á; pois todo o que pede, recebe; e quem busca acha; e ao que bate, 
abrir-se-lhe-á. 

 
 Jo 14:13-14: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai 

seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu a 
farei. 
 



14      Coleção A Bíblia do Reino 

 

Curso de Teologia Ministerial 

 

Unção com Óleo 

Os dons de cura podem ser operados das mais variadas formas possíveis, 
pois o Espírito Santo tem liberdade de agir, não ficando sujeito a nenhum modelo 
invariável. Senão vejamos: 
 
a. Os dons de cura podem ser operados por meio de um toque ou de uma 

palavra. Sl 107:20. Mt 8:8. 
 
b. No ministério de Pedro as pessoas eram curadas sem o toque e sem a 

palavra. Somente ao passar, a sombra do apóstolo Pedro, sob a poderosa 
unção divina, libertava as pessoas de suas enfermidades. At 5:15. 

 
c. Também por meio de panos e aventais que estavam em contato com o 

possuídos dos dons de cura, as pessoas eram curadas. Com o apóstolo 
Paulo, por exemplo, em Éfeso. At 19:12. 

 
 
d. Por meio do ungir com óleo. Tg 5:14. Nesta passagem 

os anciãos são pessoas que ungem com óleo os 
enfermos. A operação do Espírito Santo é neste caso em 
resposta à obediência e a oração da fé.  

 
e. Talvez você esteja perguntando: “Quando não há anciãos presentes, nem 

azeite, quando não há crentes para impor as mãos, nem toque nem palavra, 
será suficiente a oração do próprio enfermo para mover o coração de Deus 
e da libertação?” 

 
 A resposta, sem sombra de dúvida é: SIM. Deus olha o coração. Ele 

conhece as circunstâncias que se apresentam em cada caso e nos dá 
segurança de Sua promessa: “Se permanecerdes em mim, e minhas palavras 
permanecerdes em vós, pedireis tudo que quiserdes e vos será feito”.  
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Por que Óleo Perfumado? 

A ORAÇÃO COMO INCENSO 
Ap 5:8: Logo que tomou o livro, os quatro seres viventes e os vinte e quatro 

anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e 
taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. 

Ex 30:34-37: Disse mais o Senhor a Moisés: Toma especiarias aromáticas: 
estoraque, e ônica, e gálbano, especiarias aromáticas com incenso puro; de cada 
uma delas tomarás peso igual; e disto farás incenso, um perfume segundo a arte 
do perfumista, temperado com sal, puro e santo; e uma parte dele reduzirás a pó 
e o porás diante do testemunho, na tenda da revelação onde eu virei a ti; coisa 
santíssima vos será. 

Ora, o incenso que fareis conforme essa composição, não o fareis para vós 
mesmos; santo vos será para o Senhor. 

 
O óleo era formado de componentes aromáticos. Tais componentes dão-nos 

maravilhosas lições para a vida de oração. 
 

1. Estoraque - Ex . 30: 34 
Era uma resina odorífera, que saía espontaneamente de um arbusto do 

Oriente Médio.  

a. Tipifica a oração espontânea, voluntária. 
Sl 51:12: Restitui-me a alegria da tua salvação, e 

sustém-me com um espírito voluntário. 

b. Simboliza a oração de entrega total. 

Sl 37:5: Entrega o teu caminho ao Senhor; confia nele, e ele tudo fará. 
 

2. Onicha - Ex 30:34 
Líquido perfumoso, extraído de 

uma concha do fundo do Mar 
Vermelho e Oceano Índico.  

Simboliza a oração das 
profundezas da alma 

Sl 130:1: Das profundezas clamo a 
ti, ó Senhor. 
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3. Gálbano - Ex 30:34 
Uma planta encontrada na Arábia, Pérsia e Índia. Era moída e extraída uma 

resina odorífera. 

Mostra a oração de quebrantamento. 
Sl 51:17: O sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado; ao coração 

quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. 
Is 57:15: Porque assim diz o Alto e o Excelso, que habita na eternidade e cujo 

nome é santo: Num alto e santo lugar habito, e também com o contrito e humilde 
de espírito, para vivificar o espírito dos humildes, e para vivificar o coração dos 
contritos. 

 

4. Incenso puro - Ex 30:34 
Arbusto do Oriente Médio, que durante a madrugada, vertia de si grandes 

gotas de uma resina perfumada. Estas gotas eram raspadas e colocadas no 
Incenso. 

Tipifica a oração da madrugada 
Pv 8:17: Eu amo aos que me amam, e os que diligentemente me buscam me 

acharão. 
 

5. Sal - Ex 30:35 
A expressão “temperado”, no original hebraico, vemos a presença do Sal. 
Simboliza a oração que tem equilíbrio e sabor. 
Cl 4:6: A vossa palavra seja sempre com graça, temperada com sal, para 

saberdes como deveis responder a cada um. 
 

  oração 
  ação de graças 
Equilíbrio na:  intercessão 
  adoração 
  petição...  

 

Atenção 
Este óleo não pode ser usado como perfume, senão para uso segundo a 

Palavra (unção para cura, consagração de obreiros). 
 
Ex 30:37-38: Ora, o incenso que fareis conforme essa composição, não o 

fareis para vós mesmos; santo vos será para o Senhor. 
O homem que fizer tal como este para o cheirar, será extirpado do seu povo. 
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Mas Temos o Outro Lado 1 

Porque Ungir Com Óleo Contra Doenças 
Gostaria de resumir topicamente (...) para favorecer a compreensão: 

 

1) Podemos observar nas Escrituras dois usos para o termo ungir: o 
corriqueiro e o religioso. 

1. Sentido religioso: 
– No Velho Testamento, temos a simbologia da unção de reis, sacerdotes e 

profetas e do templo. 
 

– No Novo Testamento, esta simbologia foi cumprida em Cristo de duas 
formas: 

a) Ele foi ungido nosso Rei-Profeta-Sacerdote com o Espírito e com virtude 
por Deus Pai. 

b) Nós fomos ungidos por Deus com o Espírito como reis e sacerdotes, 
capacitando-nos para a vida cristã; e nos tornamos templos de Deus, através de 
Seu Espírito. 
 

–  Portanto, não devemos tomar o lugar de Deus e ungir ou consagrar a 
alguém ao ministério ou como simbologia do batismo do Espírito Santo. 
 

– Nem devemos consagrar aquilo que Deus já separou para si mesmo. Tudo 
quanto é nosso já é dele e igualmente, já nos comprometemos quando nos 
convertemos a usar tal para glória de Deus. 
 

2. Sentido corriqueiro: 
– Nos dois testamentos vemos o óleo sendo usado com intuito medicinal, 

estético e funerário. 
 

– É neste sentido que Tiago e Marcos nos recomenda ungir as pessoas, ou 
seja, cuidar de suas doenças. Atualmente, seria o mesmo que dar algum remédio 
ao doente. 
 

– Portanto, não devemos ungir o doente esperando que essa unção o cure, 
mas devemos medicá-lo e orar a Deus pela cura com fé, confiando não em óleos 
e remédios ou em nossa capacidade, mas na capacidade e no poder de Deus. 
 
 
 

Isto Edson está o alertando para você saber: Convém saber este lado também. 
 

 
1 https://voltemosaoevangelho.com/blog/2011/05/devemos-ungir-com-oleo/  
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Apesar de humildemente o co-autor chamar este livro de estudo, é uma obra 
literária verdadeira, pois além de muito bem escrita e inspirada, é verdadeira, 
estando completamente baseada na Palavra de Deus.

Dos pontos fundamentais da doutrina cristã, como Salvação, Espírito Santo, 
Segunda Vinda, Ceia e outros, a Cura Divina tem lugar de destaque desde os 
primórdios da Revelação de Deus ao mundo e muito mais, com Cristo e seus 
apóstolos.

Não pode faltar em sua estante cristã, nas suas meditações e ministério.

- Site:  www.edsonfranzen.com.br
- No FaceBook e no Twitter: 

procure por Edson Franzen

- Email: webminister@nbz.com.br

- WhatsApp: (41) 99634-4435

Coleção A Bíblia do Reino
Curso de Teologia Ministerial - CTM

www.teologiapelainternet.com.br
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Com a graça de Deus tem utilizado nas Igrejas e empresas sua 
experiência de Engenheiro, Professor e Consultor de Informática.

Professor Edson de Almeida e Franzen

Edson de Almeida e Franzen, nascido em 1960, é 

casado com Sandra Regina Lacerda Franzen, pai de 

Felipe, Ricardo, Heinz Eduardo e Sara. Edson é 

professor desde 1978, engenheiro agrônomo formado 

em 1985, pastor auxiliar em tempo integral desde 1995.

É webminister da Igreja Virtual Evangélica - 

www.nbz.com.br/igrejavirtual e do curso de teologia 

www.teologiapelainternet.com.br.

O professor Edson Franzen tem dedicado sua vida a 

escrever e ao ensino, acreditando ser este o caminho da 

libertação espiritual e material das pessoas. 

-� Como consultor atuou em mais de 80 empresas.

-� Formado em Teologia pelo Instituto Teológico Quadrangular 

de Curitiba (PR) em 1978 e 1982.

Atividades Profissionais - Resumo

-� Atua na Informática desde 1985. É consultor sênior. Sua 

empresa foi formada em 2002 e tem mais de 7000 clientes.

-� Pastor Auxiliar em tempo integral desde 1995.

-� Engenheiro Agrônomo formado em 1985 pela Universidade 

Federal do Paraná (UFPr).

-� Proprietário da Net Brazil Soluções de Marketing Digital: 

www.aluznofimdotunel.com.br e do site de sistemas para 

as igrejas . www.easyslides.com.br

- Escritor e editor alternativo de revistas, jornais e livros, onde 

já escreveu e/ou editou mais de 40 livros, dezenas de 

apostilas, 02 revistas e vários jornais em inúmeros 

municípios, veja alguns em: .   www.litoral.inf.br

-� Especialista em Marketing Empresarial e Político.

-� Ex-professor da Faculdade de Plácido e Silva (matérias 

Microinformática e Administração de CPD), do Colégio SPEI 

(matérias Microinformática e Linguagens de Programação), 

de outros colégios e cursos livres, inclusive do SENAC e do 

curso de suplência de Informática no colégio OPET (matérias 

Banco de dados, Lógica, Fundamentos de BD).

-� Pós Graduado em Processamento de Dados em 1990 pelo 

Instituto SPEI de Curitiba.

-� Ministra cursos teológicos, cursos agroecológicos, cursos 

administrativos e de Informática.

-� Analista de Sistemas, Programador Sênior e criador da loja e 

dos produtos e serviços: .www.nbz.com.br/loja

- Ministro do Evangelho desde março de 2000.
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