Mãe / Pai: No Novo Testamento Só
Deus deu 111 versos sobre cura. O pai
ou filho que não utiliza estes versículos
bíblia para a sua própria doença ou a
doença de seu filho é certamente a
cometer um erro. Seria também um erro
de não ver um médico. O maior erro
porém seria a de dar-se a Deus, para
esquecer que ele nos diz que ele vai estar
com a gente always.May estes versos ser
uma bênção para aqueles com doenças e
os pequenos mais grave.
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E sabem, sem dúvida, como Deus ungiu
Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e
poder, andando por toda a parte a
praticar o bem e a curar os que estavam
sob o poder do Diabo, pois Deus estava
com ele.
Atos 10:38
se se referem ao bem praticado naquele
coxo que foi curado, deixem que vos
diga claramente, a vós e a todos quantos
estão em Jerusalém, que tal acto foi feito
em nome e pelo poder de Jesus de
Nazaré, o Cristo, o homem que
crucificaram mas que Deus ressuscitou.
Atos 4:10

Foi o nome de Jesus que curou este
homem, e sabem como ele dantes era
coxo. A fé no nome de Jesus, fé que nos
vem de Deus, é que produziu esta cura
perfeita.
Atos 3:16

Levou ele mesmo no seu corpo os nossos
pecados sobre a cruz, para que, mortos
para o pecado, pudéssemos viver para a
justiça. Pelas suas feridas fomos sarados.
1 Pedro 2:24

E como poderiam pôr em dúvida aquela
cura quando o antigo coxo se encontrava
ali de pé?
Atos 4:14

Não vêem que só eu sou Deus? Eu tiro e
dou a vida. Faço a ferida e saro-a ninguém escapa ao meu poder.
Deuteronômio 32:39

Chamando os doze discípulos para
junto de si, Jesus deu-lhes autoridade
para expulsar os espíritos maus e
curar toda a espécie de doenças e
enfermidades.
Mateus 10:1

Mas para os que reverenciam o meu
nome, nascerá o sol da justiça, que trará
cura nos seus raios. Sairão, saltando
como bezerros pastando, libertos do
estábulo.
Malaquias 4:2

Senhor, meu Deus, eu chamei
por tie tu deste de novo saúde à
minha vida.

E também dos arredores de Jerusalém
vinham gentes que traziam os enfermos e
os possessos pelos demónios, e todos
eram curados.
Atos 5:17

Salmos 30:2

Vê. A tua fé te curou. Imediatamente
recuperou a vista e seguiu Jesus, louvando
Deus. E o mesmo faziam também todos
quantos assistiram a este milagre.
Lucas 18:42

Em seguida, enviou-os para falar a toda a
gente na vinda do reino de Deus e para
curar os doentes.
Lucas 9:2

Curem os doentes, dêem vida aos
mortos, sarem os leprosos e expulsem
os demónios. Dêem generosamente, tal
como generosamente receberam!
Mateus 10:8

O povo, porém, descobriu para onde se
dirigia e seguiu-o. Ele acolheu-os,
ensinando-os acerca do reino de Deus e
curando os doentes.
Luke 9:11

Quando Jesus soube o que tinha
acontecido, disse a Jairo: Não receies! Crê
somente e ela ficará boa.
Lucas 8:50

por isso nem me julgo digno de ir ao teu
encontro. Diz apenas uma palavra daí de
onde estás e o meu criado será curado!
Lucas 7:7

Quando o Sol se pôs naquela tarde, toda a
E Jesus expulsou muitos demónios. Todos gente do lugar que tinha qualquer doente
em casa, fosse qual fosse a doença, o
procuravam tocar-lhe porque, quando o
trouxe a Jesus; e o toque das suas mãos
faziam, saía dele um poder curativo, e
curava-os!
ficavam sãos.
Lucas 4:40
Lucas 6:18

Aonde quer que fosse, aldeias, cidades e
quintas, punham os doentes nas praças e
ruas, pedindo que os deixasse ao menos
tocar-lhe nas franjas da roupa, e todos os
que lhe tocavam ficavam curados.
Marcos 6:56

Eu disse ao Senhor: Tem piedade de mim
e cura a minha alma,pois que pequei
contra ti.
Salmos 41:4

Começaram então essa digressão
pelas povoações, pregando as boas
novas e curando os doentes.

Expulsaram muitos demónios e
curaram muitos doentes, ungindo-os
com azeite.
Marcos 6:13

Lucas 9:6

Jesus andava por todas as cidades e
aldeias da região, ensinando nas
sinagogas e anunciando as boas novas do
reino. Aonde quer que ia, curava toda a
casta de enfermidades.
Mateus 9:35

Tem pena de mim, Senhor, porque estou
enfraquecido. Cura-me porque o meu
corpo está doente,e o meu espírito está
confuso e perturbado.
Salmos 6:2

Naquela tarde trouxeram a Jesus várias
pessoas dominadas pelos demónios;
bastava ele dizer uma palavra para todos
os demónios fugirem; e os doentes
ficavam curados.
Mateus 8:16

Eu sei que não hei-de morrer
agora, mas continuarei a viver
para poder cantar a todo o
mundo as obras do Senhor!

A fama dos seus milagres espalhou-se
para lá dos limites da Galileia, de tal
modo que em breve começaram a
aparecer muitos enfermos em busca de
cura, vindo mesmo de regiões tão
distantes como a Síria.
Mateus 4:24

Então curar-vos-ei da idolatria e da
infidelidade; o meu amor não terá limites;
a minha ira desaparecerá para sempre!
Salmos 103:3

Ó Senhor, a tua disciplina é boa, dá vida e
saúde. Cura-me e faz com que eu viva!
Isaiah 38:16

Jesus disse-lhe: Eu sou a ressurreição e
a vida. Quem crer em mim viverá,
mesmo que morra. É-lhe dada a vida
eterna por crer em mim e nunca mais
morrerá. Crês nisto, Marta?
João 11:25

Salmos 118:17

uma mulher, que havia doze anos sofria
de uma perda de sangue interna,
aproximou-se dele por detrás e tocou-lhe
na borda do manto, pois pensava: Basta
eu tocar-lhe para ficar curada.
Mateus 9:21

I will heal their waywardness
and love them freely,
for my anger has turned away from
them.
Hosea 14:4

Senhor, só tu podes sarar-me, só tu me
podes salvar. Louvar-te-ei só a ti.
Jeremias 17:14

Lembrou-lhes a sua palavra, e as suas
fraquezas foram saradas; livrou-os da
destruição!
Salmos 107:20

