Mãe / Pai: No Novo Testamento Deus

E pela fé em seu nome fez o seu nome
deu-111 versos em cicatrização. O pai ou
fortalecer a este homem que vedes e
filho que não usa esses versos bíblicos
conheceis; sim, a fé, que vem por ele,
para a sua própria doença ou a doença de
seu filho é certamente a cometer um erro. deu a este, na presença de todos vós, esta
perfeita saúde.
Também seria um erro não se vê um
doutor.
Atos 3:16
Nós esperamos estes versos ser uma
bênção para aqueles com os pequenos e
os mais graves enfermidades.
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concernente a Jesus de Nazaré, como
Deus o ungiu com o Espírito Santo e
com poder; o qual andou por toda parte,
fazendo o bem e curando a todos os
oprimidos do Diabo, porque Deus era
com ele.
Atos 10:38
seja conhecido de vós todos, e de todo o
povo de Israel, que em nome de Jesus
Cristo, o nazareno, aquele a quem vós
crucificastes e a quem Deus ressuscitou
dentre os mortos, nesse nome está este
aqui, são diante de vós.
Atos 4:10

levando ele mesmo os nossos pecados
em seu corpo sobre o madeiro, para que
mortos para os pecados, pudéssemos
viver para a justiça; e pelas suas feridas
fostes sarados.
1 Pedro 2:24

E vendo em pé com eles o homem que
fora curado, nada tinham que dizer em
contrário.
Atos 4:14

Confessai, portanto, os vossos pecados
uns aos outros, e orai uns pelos outros,
para serdes curados. A súplica de um
justo pode muito na sua atuação.
James 5:16

E, chamando a si os seus doze
discípulos, deu-lhes autoridade sobre
os espíritos imundos, para expulsarem,
e para curarem toda sorte de doenças
e enfermidades.
Mateus 10:1

Mas para vós, os que temeis o meu
nome, nascerá o sol da justiça, trazendo
curas nas suas asas; e vós saireis e
saltareis como bezerros da estrebaria.
Malaquias 4:2

Ó Senhor, Deus meu, a ti clamei, e tu me
curaste.
Salmos 30:2

Também das cidades circunvizinhas
afluía muita gente a Jerusalém,
conduzindo enfermos e atormentados de
espíritos imundos, os quais eram todos
curados.
Atos 5:16

Disse-lhe Jesus: Vê; a tua fé te salvou.
Lucas 18:42

e enviou-os a pregar o reino de Deus, e
fazer curas,
Lucas 9:2

e os que eram atormentados por espíritos
imundos ficavam curados.
Lucas 6:18

e expulsavam muitos demônios, e
ungiam muitos enfermos com óleo, e os
curavam.
Marcos 6:13

Curai os enfermos, ressuscitai os
mortos, limpai os leprosos, expulsai os
demônios; de graça recebestes, de
graça dai.
Mateus 10:8

Mas as multidões, percebendo isto,
seguiram-no; e ele as recebeu, e falavalhes do reino de Deus, e sarava os que
necessitavam de cura.
Lucas 9:11

Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu-lhe:
Não temas: crê somente, e será salva.
Lucas 8:50

por isso nem ainda me julguei digno de ir
ã tua presença; dize, porém, uma palavra,
e seja o meu servo curado.
Lucas 7:7

Ao pôr do sol, todos os que tinham
enfermos de várias doenças lhos traziam;
e ele punha as mãos sobre cada um deles
e os curava.
Lucas 4:40

Onde quer, pois, que entrava, fosse nas
aldeias, nas cidades ou nos campos,
apresentavam os enfermos nas praças, e
rogavam-lhe que os deixasse tocar ao
menos a orla do seu manto; e todos os que
a tocavam ficavam curados.
Marcos 6:56

Disse eu da minha parte: Senhor,
Saindo, pois, os discípulos percorreram as
compadece-te de mim, sara a minha alma,
aldeias, anunciando o evangelho e
pois pequei contra ti.
fazendo curas por toda parte.
Salmos 41:4
Lucas 9:6

E percorria Jesus todas as cidades e
aldeias, ensinando nas sinagogas,
pregando o evangelho do reino, e curando
toda sorte de doenças e enfermidades.
Mateus 9:35

Tem compaixão de mim, Senhor, porque
sou fraco; sara-me, Senhor, porque os
meus ossos estão perturbados.
Salmos 6:2

porque dizia consigo: Se eu tão-somente
tocar-lhe o manto, ficarei sã.
Mateus 9:21

Não morrerei, mas viverei, e contarei
as obras do Senhor.
Salmos 118:17

Eu sararei a sua apostasia, eu
voluntariamente os amarei; porque a
minha ira se apartou deles.
Oséias 14:4

Assim a sua fama correu por toda a Síria;
e trouxeram-lhe todos os que padeciam,
acometidos de várias doenças e
tormentos, os endemoninhados, os
lunáticos, e os paralíticos; e ele os curou.
Mateus 4:24

É ele quem perdoa todas as tuas
iniqüidades, quem sara todas as tuas
enfermidades,
Salmos 103:3

Cura-me, ó Senhor, e serei curado; salvame, e serei salvo; pois tu és o meu louvor.
Jeremias 17:14

ç Senhor por estas coisas vivem os
homens, e inteiramente nelas está a vida
do meu espírito; portanto restabelece-me,
e faze-me viver.
Isaías 38:16

Declarou-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição
e a vida; quem crê em mim, ainda que
morra, viverá;
João 11:25

Enviou a sua palavra, e os sarou, e os
livrou da destruição.
Salmos 107:20

Caída a tarde, trouxeram-lhe muitos
endemoninhados; e ele com a sua palavra
expulsou os espíritos, e curou todos os
enfermos;
Mateus 8:16

Um novo mandamento vos dou: que vos
ameis uns aos outros; assim como eu vos
amei a vós, que também vós vos ameis
uns aos outros.
João 13:34

Agora, pois, permanecem a fé, a
esperança, o amor, estes três; mas o
maior destes é o amor.
1 Coríntios 13:13

eu neles, e tu em mim, para que eles
sejam perfeitos em unidade, a fim de que
o mundo conheça que tu me enviaste, e
que os amaste a eles, assim como me
amaste a mim.
João 17:23

Aquele que tem os meus mandamentos e
os guarda, esse é o que me ama; e aquele
que me ama será amado de meu Pai, e eu
o amarei, e me manifestarei a ele.
João 14:21

Já que tendes purificado as vossas almas
na obediência ã verdade, que leva ao
amor fraternal não fingido, de coração
amai-vos ardentemente uns aos outros,
1 Pedro 1:22

Finalmente, sede todos de um mesmo
sentimento, compassivos, cheios de amor
fraternal, misericordiosos, humildes,
1 Pedro 3:8

tendo antes de tudo ardente amor uns
para com os outros, porque o amor cobre
uma multidão de pecados;
1 Pedro 4:8

e ã ciência o domínio próprio, e ao
domínio próprio a perseverança, e ã
perseverança a piedade,
2 Pedro 1:6

Nisto é aperfeiçoado em nós o amor,
para que no dia do juízo tenhamos
confiança; porque, qual ele é, somos
também nós neste mundo.
1 João 4:17

e consideremo-nos uns aos outros, para
nos estimularmos ao amor e ó boas
obras,
Hebreus 10:24

Todavia, se estais cumprindo a lei real
segundo a escritura: Amarás ao teu
próximo como a ti mesmo, fazeis bem.
Tiago 2:8

Ninguém despreze a tua mocidade, mas
sê um exemplo para os fiéis na palavra,
no procedimento, no amor, na fé, na
pureza.
1 Timóteo 4:12

