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Èxode 15:26 Li digué: --Si escoltes la veu del Senyor, el teu Déu, i fas allò que 
li plau, si obeeixes els seus manaments i guardes tots els seus decrets, no 
us enviaré les malalties que he enviat als egipcis, perquè jo, el Senyor, us 
guareixo.

Deuteronomi 7:15 El Senyor et preservarà de tota malaltia; no farà caure al 
teu damunt cap epidèmia maligna, com aquelles d'Egipte que ja coneixeu; 
les farà caure sobre els qui t'odien.

Salms 107:20(106:20) envià la seva paraula per guarir-los, per alliberar la seva
vida del sepulcre.

Salms 146:8(145:8) el Senyor dóna la vista als cecs, el Senyor redreça els qui 
ensopeguen, el Senyor estima els justos;

Isaïes 35:5 Llavors es desclouran els ulls dels cecs, i les orelles dels sords 
s'obriran.

Isaïes 53:5 Però ell era malferit per les nostres faltes, triturat per les nostres 
culpes: rebia la correcció que ens salva, les seves ferides ens curaven.

Isaïes 58:8 Llavors brillarà com l'alba la teva llum, i les teves ferides es 
clouran en un moment. Tindràs per avantguarda la teva bondat, i per 
rereguarda la glòria del Senyor.

Jeremies 30:17 Jo tancaré la teva ferida, et curaré de les teves nafres. T'ho 
dic jo, el Senyor. Ara t'anomenaran "Abandonada, aquella Sió per qui ningú 
no pregunta".

Jeremies 33:6 Però després jo mateix la curaré i tancaré la seva ferida, 
posaré remei a les seves cases i li donaré a mans plenes la pau i la 
seguretat.

Malaquies 4:2(3:20) En canvi, per a vosaltres que reverencieu el meu nom, 
brillarà el sol de la salvació, i els seus raigs us guariran. Sortireu 
enjogassats com els vedells d'engreix. 

Mateu 4:23,24 Jesús recorria tot Galilea, ensenyant a les sinagogues, 
anunciant la bona nova del Regne i guarint entre el poble malalties i xacres
de tota mena. 24 La seva anomenada es va escampar per tot Síria. Li 
portaven tots els qui estaven malalts, els afectats per diverses malalties i 
sofriments: endimoniats, epilèptics i paralítics; i ell els curava.

Mateu 8:16,17 Al vespre li van portar molts endimoniats. Jesús va treure els 
esperits malignes només amb la seva paraula, i va curar tots els malalts. 
17 Així es va complir allò que havia anunciat el profeta Isaïes: Ell va portar 
les nostres febleses i prengué damunt seu les nostres malalties

Mateu 9:35 Jesús recorria totes les viles i pobles, ensenyant a les 
sinagogues, anunciant la bona nova del Regne i guarint malalties i xacres 
de tota mena.



Mateu 10:1,8 Jesús va cridar els seus dotze deixebles i els donà poder de 
treure els esperits malignes i de guarir malalties i xacres de tota mena. 
(Marc 3:14,15) 8 Cureu malalts, ressusciteu morts, purifiqueu leprosos, 
traieu dimonis; de franc ho heu rebut, doneu-ho també de franc.

Mateu 11:5 els cecs hi veuen , els coixos caminen, els leprosos queden purs, 
els sords hi senten , els morts ressusciten, els pobres reben l'anunci de la 
bona nova.

Mateu 12:15 Quan ell ho va saber, se n'anà d'allí. El va seguir molta gent, i ell 
els va curar tots,

Mateu 15:30 Llavors anà a trobar-lo molta gent que portava coixos, cecs, 
esguerrats, muts i molts altres malalts. Els van deixar als seus peus, i ell 
els va curar.

Mateu 17:20 Ell els respongué: --Per la vostra poca fe. Us ho asseguro: només 
que tinguéssiu fe com un gra de mostassa, si dèieu a aquesta muntanya: 
"Vés-te'n allà", se n'hi aniria. Res no us seria impossible.

Marc 1:34 Ell va curar molts malalts que patien diverses malalties; també va 
treure molts dimonis i no els deixava parlar, perquè sabien qui era.

Marc 3:10 n'havia curat tants, que els qui patien malalties se li tiraven al 
damunt per poder-lo tocar.

Marc 6:5,6 I no pogué fer allí cap miracle; tan sols va curar uns quants 
malalts, imposant-los les mans. 6 I el sorprenia que no tinguessin fe. Jesús 
recorria els pobles del voltant i hi ensenyava.

Marc 6:13 Treien molts dimonis i curaven molts malalts, ungint-los amb oli.
Marc 6:55,56 Ells començaren a recórrer tota la regió, i la gent anava duent-li 

els malalts en lliteres allà on sentien a dir que era. 56 A tot arreu on 
arribava, pobles, viles o llogarrets, posaven els malalts a la plaça i li 
demanaven que els deixés tocar ni que fos la borla del seu mantell. I tots 
els qui el tocaven quedaven curats.

Marc 8:23-25 Jesús agafà el cec per la mà i se l'endugué fora del poble. Lla-
vors li escopí als ulls, li imposà les mans i li preguntà: --Veus alguna cosa? 
24 El cec va alçar els ulls i deia: --Distingeixo les persones: les veig com si 
fossin arbres, però caminen. 25 Jesús tornà a imposar-li les mans sobre els
ulls, i el cec hi veié clarament. Estava guarit, i ho veia tot amb nitidesa.

Marc 9:29 Ell els va respondre: --Esperits d'aquesta mena només es poden 
treure amb la pregària.

Marc 16:17,18 Els senyals que acompanyaran els qui hauran cregut seran 
aquests: en nom meu trauran dimonis, parlaran llenguatges que no 
coneixien, 18 agafaran serps amb les mans i, si beuen alguna metzina, no 
els farà cap mal; imposaran les mans als malalts, i es posaran bons.

Lluc 4:18 L'Esperit del Senyor reposa sobre meu, perquè ell m'ha ungit. M'ha 
enviat a portar la bona nova als pobres, a proclamar als captius la llibertat 
i als cecs el retorn de la llum, a posar en llibertat els oprimits,



Lluc 4:40 Quan s'hagué post el sol, tots els qui tenien malalts afectats per 
diverses malalties els anaven portant cap a Jesús. Ell imposava les mans a
cada un i els curava.

Lluc 5:15,17-25 L'anomenada de Jesús s'estenia cada vegada més, i molta 
gent acudia per escoltar-lo i fer-se curar de les seves malalties; 17 Un dia 
Jesús ensenyava. Uns fariseus i uns doctors de la Llei, vinguts de tots els 
pobles de Galilea i Judea, i de Jerusalem, eren allà asseguts. Jesús, pel 
poder del Senyor, guaria els malalts. 18 Llavors es presentaren uns homes 
que duien en una llitera un paralític, i buscaven d'entrar-lo i posar-lo davant
d'ell, 19 però amb tanta gent no sabien per on fer-ho. Pujaren, doncs, a la 
teulada, tragueren algunes teules i van baixar aquell home amb la llitera i 
el posaren al mig, davant de Jesús. 20 Jesús, en veure la fe d'aquella gent, 
va dir: --Home! Els teus pecats et són perdonats. 21 Els mestres de la Llei i 
els fariseus començaren a pensar: «Qui és aquest que diu blasfèmies? Qui 
pot perdonar els pecats sinó Déu?» 22 Jesús s'adonà dels seus 
pensaments i els replicà: --Què és això que penseu dins vostre? 23 Què és 
més fàcil, dir: "Et són perdonats els pecats", o bé dir: "Aixeca't i camina"? 
24 Doncs ara sabreu que el Fill de l'home té poder aquí a la terra de 
perdonar els pecats. Llavors digué al paralític: --T'ho mano, aixeca't, pren 
la llitera i vés-te'n a casa. 25 A l'instant, ell s'aixecà davant d'ells, prengué 
la llitera on jeia i se'n va anar cap a casa seva donant glòria a Déu.

Lluc 6:17-19 Després Jesús va baixar amb ells de la muntanya i s'aturà en un 
indret pla. Allí hi havia molts dels seus deixebles i una gran gentada del 
poble, vinguda de tot el país dels jueus, de Jerusalem i de la costa de Tir i 
de Sidó, 18 per escoltar-lo i fer-se guarir de les seves malalties. Els 
turmentats per esperits malignes també eren curats. 19 Tota la gent 
intentava tocar-lo, perquè sortia d'ell una força que guaria tothom.

Lluc 7:21,22 Llavors mateix en va curar molts de malalties i sofriments o els 
alliberà d'esperits malignes, i donà la vista a molts cecs. 22 Jesús, doncs, 
els respongué: --Aneu a anunciar a Joan el que heu vist i sentit: els cecs hi 
veuen , els coixos caminen, els leprosos queden purs, els sords hi senten, 
els morts ressusciten , els pobres reben l'anunci de la bona nova.

Lluc 8:2 L'acompanyaven els Dotze i algunes dones que havien estat curades 
d'esperits malignes i de malalties: Maria, l'anomenada Magdalena, de la 
qual havien sortit set dimonis, 

Lluc 9:2 I els envià a anunciar el Regne de Déu i a curar els malalts.
Lluc 9:11 Però la gent ho va saber i el seguiren. Jesús els acollí, els parlava 

del Regne de Déu i guaria els qui en tenien necessitat.
Lluc 13:12 Jesús, en veure-la, la va cridar i li digué: --Dona, quedes lliure de la 

teva malaltia!
Lluc 13:32 Ell els respongué: --Aneu a dir a aquella guineu: "Avui i demà trec 

dimonis i curo malalts, i el tercer dia arribaré al terme.



Joan 5:8,14 Jesús li diu: --Aixeca't, pren la teva llitera i camina. 14 Més tard, 
Jesús el va trobar al temple i li digué: --Ara estàs curat. No pequis més, que
no et passin coses pitjors.

Joan 14:12 Us ho ben asseguro: qui creu en mi, també farà les obres que jo 
faig, i encara en farà de més grans, perquè jo me'n vaig al Pare.

Fets Apòstols 3:6 Llavors Pere li va dir: --De plata i d'or no en tinc, però el que 
tinc, t'ho dono: en el nom de Jesucrist, el Natzarè, aixeca't i camina!

Fets Apòstols 5:15,16 Fins i tot la gent treia els malalts pels carrers i els 
deixava allà en llits i lliteres, perquè quan Pere passés, almenys la seva 
ombra en toqués algun. 16 També hi acudia molta gent dels pobles veïns 
de Jerusalem portant malalts i persones turmentades per esperits 
malignes. Tots recobraven la salut.

Fets Apòstols 10:38 Parlo de Jesús de Natzaret. Ja sabeu com Déu el va ungir
amb l'Esperit Sant i amb poder, i com va passar fent el bé i guarint tots els 
oprimits pel diable, perquè Déu era amb ell.

Fets Apòstols 19:11,12 Déu feia prodigis extraordinaris per mitjà de Pau; 12 
només calia aplicar als malalts un mocador o un cinturó que haguessin 
tocat el seu cos perquè les malalties els deixessin i els esperits malignes 
en sortissin.

Romans 8:26 Igualment, l'Esperit ve a ajudar la nostra feblesa: nosaltres no 
sabem com hem de pregar, però el mateix Esperit intercedeix per nosaltres
amb gemecs que no es poden expressar.

1a Corintis 12:9,28 un altre, en virtut del mateix Esperit, rep el do de la fe; un 
altre, el do de guarir, en virtut de l'únic Esperit; 28 En l'Església, Déu ha 
posat, en primer lloc, apòstols; en segon lloc, profetes; en tercer lloc, 
mestres; després, els qui tenen poder d'obrar miracles; després, els qui 
tenen el do de guarir, d'ajudar els altres, de guiar-los, de parlar en llengües.

Filipencs 2:27 És cert que la malaltia el va dur a les portes de la mort, però 
Déu es compadí d'ell, i no solament d'ell, sinó també de mi, que hauria 
tingut pena sobre pena.

Jaume 5:14 Si entre vosaltres hi ha algú que està malalt, que faci cridar els 
qui presideixen la comunitat perquè l'ungeixin amb oli en nom del Senyor i 
preguin per ell.

1a Pere 2:24 Ell mateix va portar els nostres pecats en el seu cos sobre el 
patíbul, perquè, morts als pecats, visquéssim com a justos. Ell, amb les 
seves ferides, us curava.

3a Joan 1:2 Estimat, et desitjo que et trobis bé i que en tot tinguis 
prosperitat, tal com en té la teva ànima.
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