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                         Introdução. 
• Pela graça do Espírito Santo, hoje temos o 

Movimento da Renovação Carismática Católica, 
que tem como Missão principal: 

 

• “Evangelizar com renovado ardor Missionário,    
a partir da experiência do Batismo no Espírito 
Santo, para fazer discípulos de Nosso Senhor 
Jesus Cristo. 

• Levando o amor de Deus e a vida plena em Jesus 
Cristo. 

 



 
• A Igreja tem grandes desafio pela frente e conta com a 

R.C.C, para enfrentá-los. 

• Para isso os servos precisam estar preparados,libertos e em 
serviço, devem atuar ostensivamente em todas as 
instâncias da R.C.C, no Brasil. 

       O M.O.C.L, como parte deste movimento deve realizar 
esta Missão de acordo com seu carisma especifico. (Is. 61,1) 

• Temos observado e Jesus mostrou em oração que muitos 
servos estão feridos, passando por muitas dificuldades, 
sejam elas espirituais, financeiras, familiares de saúde, etc. 

                                              Mas que,ele vai tratá-las, (Ez. 34,11) 

 

            E, que Ele usará os servos que se colocarem a serviço 

               para que isso aconteça. 



 

• A Cura Interior e a Libertação do Mal, são as ações 
que nortearão o M.O.C.L, nesse tempo. 

• Elas são as ordens de Deus para este tempo. 

• O Senhor deu uma direção a ser seguida pelos 
servos deste Ministério. 

•                        São frentes de ação. 

• A base deste direcionamento é a Cura  Interior,  
pois abre para que as demais frentes se 
concretizem plenamente. 



 

• O Senhor chama um povo a se levantar e ajudar os 
outros a se levantarem. 

• Não podemos ser cegos que tentam guiar os outros. 

 

• Precisamos estar de pé, fortalecidos e cheios do 
Espírito Santo e caminhar na unidade e obediência, 
buscar a santidade e ter uma vida de oração,amar e 
ser fiel às FORMAÇÕES. 



 

• Ser um Servo(a)  Curado(a) 

 
• O Conselho Nacional da (R.C.C.) discerniu para 

que no ano de 2015 todos os servos vivessem 

   a  moção:  

• “Se vivemos pelo Espírito andemos de acordo 
com o Espírito. 

 

• Porque muitos não conseguem viver isto? 



 

• Provavelmente por trazerem em suas histórias 
marcas, traumas, medos que dificultam a ação 
do Espírito Santo. 

•          Todos nós necessitamos de Cura. 

• Mesmo assim muitos servos acham que não 
precisam, mas ainda carregam marcas profundas 
resultante de situações não resolvida. 

• Muitas vezes tem uma visão destorcida da 
realidade da própria vida,                                        
  indicando falta de conhecimento. 

 



 

 

•  Isso tem dificultado muitos servos a viverem 
sobre a ação do Espírito Santo. 

     Para ajudar a resolver isto, vemos uma 
necessidade de  se promover encontros de  
orientação e:          

   Orações de Cura do Interior,destinados aos    
servos do M.O.C.L  

•                                e demais servos da R.C.C. 



  

          O que é a Cura do Interior. 
 

A Cura do interior é a Cura do psiquismo, que 
são as emoções que a gente experimenta ao 
longo da vida. 

 

Portanto através de experiência traumáticas o 
homem interior adoece. 



 

 

• Os relacionamentos com os demais  e os 
sofrimentos da vida podem deixar marcas 
profundas na pessoa, causando um desequilíbrio 
emocional.  

 

• Jesus veio para “Curar os corações doloridos”       
(Is. 61,1 ss.) 



 

 

• A Cura do Interior é um processo que se inicia 
com a abertura do coração para que Jesus entre 
e cure. 

 

• À medida que a pessoa traz os acontecimentos à 
luz de cristo, a sua história de vida é 
transformada, pois Jesus disse que ele é a Luz do 
mundo.  



 

•           Quem  precisa de Cura Interior? 

 
• Todos nós temos necessidade de Cura Interior, pois 

temos feridas internas, muitas vezes oculta, 
imperceptíveis, mas que podem  influenciar de 
modo muito negativo nossa formação, como o 
caráter, e o comportamento. 



 

• Há assim impedimento para vivermos uma vida 
emocional equilibrada e  relacionamentos sadios e 
impede também de crescimento espiritual e de 
Santidade. 

• Essas feridas são os traumas ou más recordações, 
que se manifestam com toda a sua força, fazendo 
nos  reviver horas de medo, tensão ódio e 
angustia. 



  

• Há também aqueles traumas que permanecem 
no subconsciente ou inconsciente, tem seu 
modo distintivo de  influenciar o nosso 
comportamento. 

 

• Vemos e vivemos seu efeito, embora nem 
sempre conhecemos as causas. 

 



                  

                      Importante: 

    Nossa mente tem três níveis, mas é no nível mais 

profundo, o do Inconsciente  que estão 
armazenados esse acontecimentos de nossa vida, 
que nos traumatizaram,                                             
eles podem influenciar nossas atitudes, nossas 
decisões e nossos relacionamentos,  

                                                                                          
(Com Deus com o  mundo e a gente mesmo).   



 

                      Consciente e inconsciente 
     É no cérebro que acontecem as funções psíquicas. 

 

             O Consciente é a área Racional .   

  Funciona após o nascimento,por meio  dos estimulo 
que o bebe recebe:  Luz barulho verbalizações, 
toque advindos dos cuidados  etc. 

      O cérebro  racional esta ligado às funções 
conscientes.  

           Por meio dele voce  conhece o mundo. 

 



 

•     O Inconsciente é a parte Emocional. 

 

• Esta parte começa a funcionar logo após a 
concepção. 

• As primeiras células do sistema nervoso ou 
cérebro a funcionar tem funções emocionais. 

 

• Em outras palavras desde o primeiro momento 
podemos sentir o mundo. 

 



 

 

• Agora perceba que o Inconsciente esta ligado a 
essa parte do cérebro que sente o mundo. 

 

• Gravamos o mundo que vem através da mamãe, 
papai, com os sentimentos e as sensações. 

 

• Por isso o feto,o bebe, a criança, mesmo antes 
de saber das coisas podem senti-los.  

 



 

   É a partir do “sentir” que vamos criando nossa 
personalidade. 

 

• Se temos muitos sentimentos positivos no 
começo da vida tornamo-nos pessoas sadias. 

 

• Mas, se temos sentimentos negativos 
tenderemos a ter uma personalidade um tanto 
quanto debilitada. 

 



 

• É por meio desse sentir que registramos   no 
inconsciente aquelas frases “traumáticas” que 
voce conhece 

           Tais como: 

•        “A vida não presta” 

•         “Eu não mereço” 

•           “Ninguém me ama” 

• “Papai não me ama por isso os homens não amam” 

• “Mamãe não me quer por isso eu não confio nas 
Mulheres” 



 

• A formação do trauma no inconsciente. 

 

• O seu primeiro momento de vida foi a sua concepção 
nessa hora seu inconsciente já começou a funcionar. 

 

• Voce tem a sua história . 

 

• Seus pais não passaram amor o tempo todo, para voce  
mas também, não passaram raiva, rancor e negatividade  
o tempo todo. 

 



 

• Cada momento positivo que voce viveu, plantou 
uma semente boa dentro de voce,          no seu 
inconsciente. 

•                                                                                                                           O caso da Su... 

 

• Cada momento negativo que voce viveu 
“plantou” uma semente ruim que ficou gravada 
no inconsciente. 

•                                                                                                                          O caso de Mafra. 



 

 

• Saiba que qualquer ameaça a vida durante a gestação, 
pode causar angustia e  medo, a uma pessoa para 
sempre. 

 

• Exp =      Se há por parte do pai,rejeição à  mãe e ou à 
criança isso pode levar à sensação de inutilidade, 
sentimento de inferioridade, e falta de auto estima. 

 

• Qualquer violência física ou verbal dirigida à mãe 
durante a gravidez é recebida pelas criança como se 
fosse dirigida a ela mesma, pois ainda não consegue 
perceber a separação entre ela e a mãe. 



 

• O momento da confirmação da gravidez pode 
ser fundamental para a vida da pessoa.  
 

• A  alegria da mãe ou a decepção é percebida pelo 
feto.   

• A criança no ventre da mãe reconhece a voz da mãe 
e do pai e pode vir ao encontro da mão quando se 
reza por ela, recebe as emoções que se positiva pela 
oração. 
 

• Toda a vida intra-uterina decide a personalidade da 
criança. 



 

• Portanto podemos trazer de nossa Gestação 

   coisas boas como:   

 

Personalidade forte – boa índole – talentos – 
generosidade – espiritualidade – simpatia – 
desejo de viver – de amar etc 

 
      O que voce traz de bom ? 

 



• Porem, podemos trazer as marcas 
negativas como: 

 

• Complexos de inferioridade – auto condenação  

    Egoísmo -  rancor -  ódio -  desequilíbrio  mental 
-  síndrome do pânico -  medos  infundados -  
desejo de vingança -  vícios  compulsivos -  
desmaio -  mortes súbitas -  doença sem 
diagnóstico etc. 

     O que você traz de ruim? 



 

    É preciso trabalhar a Cura do Interior                      
  em todas as etapas da vida : 

 

• Na concepção. 

• Na gestação. 

• No nascimento.  

• Na 1ª infância.  

• Na  2ª infância.  

• A adolescência. 

• Na vida Adulta ou atual. 



 

 

• As lembrança dolorosas de nosso passado, 
gravadas em nosso inconsciente, são raízes e 
causa da maioria de nosso pecados. 

            Na verdade muitas de nossas atitudes      
consciente são manifestações de nossos 
problemas inconscientes. . 

                                                             Pe.  Léo. 



 

• É preciso trabalhar a cura em todas as fases de 
nossa vida e até mesmo  nos dias atuais. 

 

- Rejeição Paterna ou Materna.                                                          
Causa:   Complexo de Culpa vida sem sentido. 

                                              

                                                     Ameaça de aborto Voluntario ou não.                                        
    É causa de suicídio – Medo de viver 

      Quem teve Pai autoritário  

     (Vê em Deus, a figura do Pai e não ama). 

 

• Criança abandonada pela mãe.                                                                  
Vive com sentimento de abandono. 

 



 
• Maus tratos – Palavrões – Apelido.                                                   

Não consegue se relacionar bem com outros. 
 

• Conviveu com dores  ou doenças.                                                     
Obsessão por remédio– Hipocondria. 

 

• Teve sonhos ou Estudos não realizados.                                               
Deixa de acreditar no futuro. 

 

• Noivado – Casamento desfeito.                                                         
Amargura -  decepção. 

 

• Conviveu com vícios  e maus costumes.                                                          
Pode-se tornar Alcoólatra -  tabagista  etc. 

 

 



 

• Evangelho. João 13, 34-35.   

 

• “Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se 
vos amardes uns aos outros”. 

             (Jesus condiciona a Salvação ao ato de Amar!) 

       

      Pergunto: 

          Teria Jesus condicionado a Salvação ao ato de Amar ,    
 se isso fosse impossível para nós? 

 

              Voce quer ser curado(a)  para amar e Servir? 


