Lição 13

IMPOSIÇÃO DE MÃOS

Introdução
A imposição de mãos é um dos ensinos elementares da fé cristã. É necessário que a pessoa nova convertida tome logo
conhecimento para praticar esse mandamento do Senhor. Qualquer assunto elementar é como o alicerce de um edifício.
O alicerce serve para que se construam as paredes sobre ele e vai manter todo o prédio firme. Portanto, um ensino
elementar da fé cristã serve para que a pessoa tenha uma vida firme em Jesus e esteja capacitada para cumprir a
vontade de Deus. Veja quais são esses ensinos elementares:
Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo,
deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando, de novo, a base do
arrependimento de obras mortas e da fé em Deus,
o ensino de batismos
e da IMPOSIÇÃO DE MÃOS,
da ressurreição dos mortos e do juízo eterno.
Hebreus 6:1,2

Quando estudamos as lições 1 e 2 (Arrependimento e batismos) estudamos os primeiros princípios
(arrependimento de obras mortas e da fé em Deus e o ensino de batismos). Numa lição mais à frente veremos
sobre a ressurreição dos mortos e o juízo eterno (será uma lição chamada “A Esperança do Cristão”). Veja que
esse texto que lemos em Hebreus nos mostra que seguimos para o que é perfeito depois do ensino dessas
verdades elementares. Não é bom construir somente alicerces, é bom terminar a casa toda, mas é preciso ter um
alicerce bem firme para poder construir as paredes.
Por isso, nessa lição estudaremos para colocar em prática esse ensino elementar tão importante que é a
imposição de mãos. A prática da imposição de mãos é uma ferramenta fundamental para que você possa viver
no Reino de Deus e cumprir a vontade do Pai.
COMO POSSO PRATICAR A IMPOSIÇÃO DE MÃOS DE MANEIRA
QUE COLABORE COM A EDIFICAÇÃO DA IGREJA?

1. A Imposição de mãos na Bíblia
Precisamos ver na Bíblia o ensino e a prática da imposição de mãos para que isso também seja parte do nosso dia a dia
como o Senhor quer.
a) Jesus tocava as pessoas:
 Para abençoar - Mateus 19:13-15.
 Para curar - Mateus 8:1-4, 14-17.
b) Jesus disse que os discípulos imporiam as mãos para curar (Marcos 16:15-18).
c) Os primeiros irmãos praticavam a imposição de mãos:
 Para curar – Atos 9:1-12.
 Para que as pessoas fossem batizadas no Espírito Santo – Atos 8:14-25.
 Para transmitir dons espirituais – I Timóteo 4:14.
 Para enviar alguém para uma missão ou serviço no Reino de Deus – Atos 6:1-6.

2. A Imposição de mãos na sua vida
A Imposição de mãos era praticada pelo Senhor Jesus e pelos discípulos. É também uma ordem para todos nós. É uma
maneira de espalhar a ação do Reino de Deus sobre a vida das pessoas. Vimos que ao impor as mãos sobre as
pessoas, o Senhor Jesus e os discípulos abençoavam, curavam, repartiam dons espirituais, enviavam para um serviço.
Portanto, a imposição de mãos está ligada à expansão do Reino de Deus na terra e na vida das pessoas. Veja algumas
coisas importantes para que você use a prática desse ensino fundamental:
a) Impor as mãos é abençoar. É uma ministração que transmite benção, unção e autoridade espiritual e é
acompanhado de oração ou profecia. Você foi chamado pelo Senhor Jesus para ser uma bênção na vida das
pessoas. Não é somente o ato físico de colocar a mão sobre alguém. Você vai curar, profetizar, falar algo da
parte de Deus, demonstrar seu amor e o amor de Deus para pessoas feridas.

b) Impor as mãos é amar. Se você toca nas pessoas você está se comunicando com ela e com o seu sofrimento.
Não seja uma pessoa fria que não se importa com os outros ou que não se aproxima de ninguém. Você foi
chamado para amar as pessoas e cuidar delas.
c) Impor as mãos é exercer a autoridade que o Senhor Jesus lhe conferiu. Você não precisa ser um covarde
que foge das situações de desafio ou que recorre aos recursos humanos e naturais. Você pode e deve diante de
diversas situações exercitar sua fé e tocar nas pessoas para curar, abençoar e encher as pessoas do Espírito
Santo.
d) Impor as mãos é expandir o Reino de Deus na vida das pessoas. Quem fica parado sem abençoar os outros
é porque não entendeu ainda a necessidade que as pessoas têm de receber o poder de Deus na sua vida. Seja
alguém que espalha o poder e o amor de Deus na vida das pessoas.
e) Impor as mãos não é só para os antigos na igreja e os pastores, é para todos, inclusive os novos
convertidos. Não espere ser uma pessoa mais antiga na igreja para poder abençoar os outros. Seja uma
bênção logo, senão você pode se tornar uma pessoa medrosa (que não tem coragem de enfrentar os desafios –
as doenças, por exemplo) e egoísta (que só pensa em si mesmo e não se preocupa em abençoar os outros).
f) Impor as mãos e abençoar não é uma opção, é uma ordem. Você precisa obedecer a essa ordem, pois as
pessoas precisam receber a bênção de Deus que há em você. Também é algo que deve ser feito com seriedade
e não com brincadeira, pois Deus quer agir através de você para abençoar, curar e libertar pessoas.
g) Abençoe as pessoas nos diversos lugares:
•

•
•

Nas reuniões – Ore pelos irmãos, coloque a mão sobre eles, ore e profetize sobre eles. Faça isso
também com as pessoas que você trouxe ou outros visitantes. Quando alguém precisar de oração
sempre se disponha a orar junto com a pessoa. Seja uma bênção para os irmãos e visitantes nas
reuniões.
Em casa – Ore sempre abençoando seus filhos e colocando as mãos sobre eles. Quando alguém estiver
doente em casa, ore por ele com imposição de mãos.
Em todo lugar – Se há pessoas no seu trabalho que estão doentes, e pedem oração, ore por elas na
mesma hora, em um lugar adequado. Ore por seus vizinhos, amigos e familiares, impondo as mãos
sobre eles. Ore por todas as pessoas que tenham necessidade. O Senhor Jesus vai agir com amor e
poder.

Conclusão
Cure os enfermos, expulse os demônios, abençoe as pessoas, seja corajoso e cheio de amor pelos irmãos e pelos que
ainda estão fora do Reino.
E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura.
Quem crer e for batizado será salvo; quem, porém, não crer será condenado.
Estes sinais hão de acompanhar aqueles que crêem:
em meu nome, expelirão demônios; falarão novas línguas;
pegarão em serpentes; e, se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal;
se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados.
Marcos 16:15-18

ATIVIDADES DE FIXAÇÃO
1. Quais das afirmações abaixo são verdadeiras? Marque com um X.
(a) A imposição de mãos é um assunto só para pastores e líderes na igreja, que deve ser estudado somente
em escolas para pessoas mais antigas na igreja.
(b) A imposição de mãos é um assunto para todos os discípulos, pois é um assunto elementar da fé cristã.
(c) Quando imponho as mãos sobre alguém estou abençoando essa pessoa. É meu dever abençoar.
(d) Posso brincar de impor as mãos pois isso não tão sério assim.
(e) O tema da imposição de mãos me ensina que posso e devo ter palavras de bênção, ânimo e fé para as
pessoas, posso e devo profetizar, expressar meu amor, ser corajoso para enfrentar os desafios de curar
enfermos e libertar pessoas dominadas por Satanás.
2. Já lemos nessa lição o texto de Marcos 16:15-18 duas vezes. Agora você vai preencher os espaços em branco
desses versículos:

E disse-lhes: Ide por todo o mundo e ________________ o evangelho a toda __________________.
Quem crer e for ________________ será salvo; quem, porém, não crer será ___________________.
Estes ____________________ hão de acompanhar aqueles que crêem:
em meu nome, expelirão ____________________; falarão novas __________________;
pegarão em _________________; e, se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal;
se impuserem as ______________ sobre _______________, eles ficarão ___________________.
Marcos 16:15-18

3. Relacione cada texto com seu assunto:
(1) Hebreus 6:1,2
(2) Mateus 19:13-15
(3) Mateus 8:1-4, 14-17
(4) Atos 8:14-25
(5) I Timóteo 4:14

( ) Jesus toca nas pessoas para abençoar.
( ) O Senhor Jesus toca nas pessoas para curá-las.
( ) A imposição de mãos é um dos ensino fundamentais da fé.
( ) Ao impor as mãos Deus concede dons espirituais
( ) A imposição de mãos é acompanhada de dons como a profecia
( ) Impomos as mãos para que os novos irmãos sejam batizados no Espírito
Santo.

APLICAÇÃO
1. Converse com seu discipulador sobre a sua prática de imposição de mãos, isto é, como você é na sua disposição,
iniciativa e coragem para abençoar as pessoas. Guie-se sobre as afirmativas abaixo:
a) Tenho agido como tímido e covarde diante das necessidades das pessoas. Se há alguém doente não
oro por ele. Se vem no meu coração uma palavra de fé para alguém, não falo. Nas reuniões não oro
pelas pessoas. Isso é um erro, pois as pessoas estão deixando de ser abençoadas porque não tenho
cumprido meu dever de fazer o que Deus manda.
b) Tenho agido como egoísta, sempre buscando ser abençoado e nunca procurando abençoar. Quero
sempre que Deus fale comigo, mas não me esforço por buscar uma palavra de Deus para as outras
pessoas e irmãos.
c) Tenho agido com humildade e coragem. Sou servo dos meus irmãos e por isso tenho servido a eles com
oração, palavra, carinho, cuidado, profecia, imposição de mãos etc. As pessoas precisam ser salvas,
curadas, libertadas e abençoadas, por isso não tenho há lugar para covardia. Se há necessitados de
uma benção, eu posso abençoá-los. Seja nas reuniões ou no dia a dia, sei que tenho a função de
abençoar as pessoas.
2. Ore agora junto com seu discipulador, coloque a mão sobre ele e abençoe-o. Você está sempre esperando que ele
lhe abençoe, não é? Pois agora é você que vai abençoa-lo. Faça isso com seriedade e com fé.

3. Se você se lembrar de alguém que está doente e que você ainda não orou por ele, marque com seu discipulador

um dia para irem na casa dessa pessoa para imporem as mãos sobre ele e pedir que o Senhor o cure. Se essa
pessoa não for convertida vocês vão ganhá-lo para Jesus.

