
                                              

 

Igreja Batista Gênesis 

Av. Durval de Góes Monteiro, 1500 – Tabuleiro dos Martins - Maceió/AL 

 Fones: (82) 3342.2881  | Site: www.ibgenesis.com.br  |  E-mail: faleconosco@ibgenesis.com.br 

PRAZO DE GARANTIA DIVINO 
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Lucas 5:12 
“Se o Senhor quiser, pode me curar e me deixar limpo.” 

 
Os seres humanos nascem, crescem e têm capacidade de se reproduzir. São seres compostos por 
pequenas estruturas chamadas células, que só podem ser vistas com o uso de lentes de aumento. 
As células se organizam em unidades maiores chamadas de tecidos, que se unem e formam os 
órgãos como o cérebro, coração, estômago, rins, pulmões, intestinos, bexiga, fígado, dentre outros. 
Os conjuntos de órgãos do corpo humano formam sistemas, como o sistema nervoso, o sistema 
digestivo, o sistema respiratório e por aí vai a complexa indústria do corpo humano. Os conjuntos 
de sistemas formam organismos. O organismo, como um todo, forma o indivíduo, que é delimitado 
por um corpo.  
 
A sabedoria inventiva de Deus é tão espetacular na criação do homem que aquilo que poderia nos 
intoxicar e matar, é eliminado por excrementos, tais como: o suor, a urina e as fezes. Muitas vezes 
já me deparei pensando na complexidade de um corpo que transforma alimentos em calorias, que 
irriga toda sua estrutura com a vida produzida pelo sangue e que é dirigido e comandado e dirigido 
sem nenhum comando nosso pelo cérebro.  É impossível não vir a adorar a Deus se aprendermos a 
reconhecer sua presença da criação. Mas sabe o que mais me impressiona? Não é nem sua 
capacidade inventiva, mas sua disposição em intervir consertando o que por algum motivo alheio a 
sua vontade está funcionando de forma disfuncional. As fábricas têm um problemão aqui, elas 
chamam isto de garantia. No mundo corporativo todos sabem o valor que o consumidor irá dar a 
garantia de um produto, por isto elas investem tanto em qualidade. Sabem que se não investirem 
antes em qualidade, a conta que será gasta na garantia será muito maior do que os valores 
investidos no desenvolvimento do produto. Além do que, tem a questão da imagem da fábrica que 
fica arranhada quando o produto apresenta problema de forma prematura e injustificada. 
 
E como será Deus quando esta complexa máquina humana apresenta problemas? Ele se 
responsabiliza pelo conserto? Como será a sua garantia? Diferente do mundo corporativo, Deus 
não tem um departamento de garantia no céu. Ele próprio, o inventor da complexa máquina 
humana, se envolve com a garantia do seu produto. Quando médico, remédios e os recursos 
naturais agindo em conjunto não deram resultado, a garantia divina entra em ação, com a 
regeneração do órgão e as vezes até com a reposição dele. Mas você pode reivindicar dizendo: 
“Mas como eu acesso a Deus para pedir uma reposição em garantia, por exemplo?” Indo a ele. O 
nome deste canal de atendimento divino é oração e a senha é fé. Basta ter fé que você poderá 
reivindicar a garantia em oração. Se sua cobertura tem prazo de validade e sobre o horário de 
atendimento? Diferente dos fabricantes comuns que concedem um prazo curto de garantia, a 
garantia de Deus é permanente e o atendimento é 24 horas por dia, sem exclusão de feriados ou 
dias santificados. A qualquer hora ele está disponível para intervir.  
 
O leproso descobriu tudo isto e nos ensina como funciona na prática. Ele foi até Jesus, não precisou 
justificar a denominação religiosa a qual pertencia e nem apresentar o cartão das revisões em dia. 
Simplesmente ele reconheceu o poder e o senhorio de Deus sobre aquela enfermidade. Em 
Levíticos 13 e 14 nós podemos conhecer mais sobre a lepra. Quando o leproso era curado, para ser  
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reinserido no meio da comunidade, o sacerdote tinha que examinar. Aqui vai um apêndice, se a 
lepra dizimava o corpo a exclusão dilacerava a alma. O leproso era banido do convívio social por 
perigo de contágio. Ele já pede a Jesus as duas coisas juntas, me cure e me purifique. E foi o que 
Jesus fez, ainda que tenha recomendado que fosse ao sacerdote, mas isto apenas por testemunho. 
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