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Êxodo 15:26 E disse: Se ouvires atento a voz do SENHOR teu Deus, e 
fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos 
aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, 
nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito; 
porque eu sou o SENHOR que te sara.

Deuteronômio 7:15 E o SENHOR de ti desviará toda a enfermidade; sobre 
ti não porá nenhuma das más doenças dos egípcios, que bem sabes, 
antes as porá sobre todos os que te odeiam.

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

Salmos 146:8 O SENHOR abre os olhos aos cegos; o SENHOR levanta os 
abatidos; o SENHOR ama os justos;

Isaías 35:5 Então os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos 
surdos se abrirão.

Isaías 53:5 Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e 
moído por causa das nossas iniqüidades; o castigo que nos traz a paz 
estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados.

Isaías 58:8 Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura 
apressadamente brotará, e a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do 
SENHOR será a tua retaguarda.

Jeremias 30:17 Porque te restaurarei a saúde, e te curarei as tuas 
chagas, diz o SENHOR; porquanto te chamaram a repudiada, dizendo: É
Sião, já ninguém pergunta por ela.

Jeremias 33:6 Eis que eu trarei a ela saúde e cura, e os sararei, e lhes 
manifestarei abundáncia de paz e de verdade.

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

Mateus 4:23,24 E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas 
sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as 
enfermidades e moléstias entre o povo. 24 E a sua fama correu por 
toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de 
várias enfermidades e tormentos, os endemoninhados, os lunáticos, e 
os paralíticos, e ele os curava.



Mateus 8:16,17 E, chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos 
endemoninhados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos, 
e curou todos os que estavam enfermos; 17 Para que se cumprisse o 
que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas 
enfermidades, e levou as nossas doenças.

Mateus 9:35 E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas 
sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as 
enfermidades e moléstias entre o povo.

Mateus 10:1 E, chamando os seus doze discípulos, deu-lhes poder sobre 
os espíritos imundos, para os expulsarem, e para curarem toda a 
enfermidade e todo o mal. (Marcos 3:14,15)

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

Mateus 11:5 Os cegos vêem, e os coxos andam; os leprosos são limpos, e
os surdos ouvem; os mortos são ressuscitados, e aos pobres é 
anunciado o evangelho.

Mateus 12:15 Jesus, sabendo isso, retirou-se dali, e acompanharam-no 
grandes multidões, e ele curou a todas.

Mateus 15:30 E veio ter com ele grandes multidões, que traziam coxos, 
cegos, mudos, aleijados, e outros muitos, e os puseram aos pés de 
Jesus, e ele os sarou,

Mateus 17:20 E Jesus lhes disse: Por causa de vossa pouca fé; porque em
verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis 
a este monte: Passa daqui para acolá, e há de passar; e nada vos será 
impossível.

Marcos 1:34 E curou muitos que se achavam enfermos de diversas 
enfermidades, e expulsou muitos demónios, porém não deixava falar 
os demónios, porque o conheciam.

Marcos 3:10 Porque tinha curado a muitos, de tal maneira que todos 
quantos tinham algum mal se arrojavam sobre ele, para lhe tocarem.

Marcos 6:5,6 E não podia fazer ali obras maravilhosas; somente curou 
alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. 6 E estava admirado 
da incredulidade deles. E percorreu as aldeias vizinhas, ensinando.

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

Marcos 6:55,56 E, correndo toda a terra em redor, começaram a trazer em
leitos, aonde quer que sabiam que ele estava, os que se achavam 
enfermos. 56 E, onde quer que entrava, ou em cidade, ou aldeias, ou no



campo, apresentavam os enfermos nas praças, e rogavam-lhe que os 
deixasse tocar ao menos na orla da sua roupa; e todos os que lhe 
tocavam saravam.

Marcos 8:23-25 E, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia; 
e, cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via
alguma coisa. 24 E, levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens; 
pois os vejo como árvores que andam. 25 Depois disto, tornou a pór-lhe
as mãos sobre os olhos, e fez olhar para cima: e ele ficou restaurado, e
viu cada homem claramente.

Marcos 9:29 E disse-lhes: Esta casta não pode sair com coisa alguma, a 
não ser com oração e jejum.

Marcos 16:17,18 E estes sinais seguirão aos que crerem: Em meu nome 
expulsarão os demónios; falarão novas línguas; 18 Pegarão nas 
serpentes; e, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano 
algum; e porão as mãos sobre os enfermos, e os curarão.

Lucas 4:8 E Jesus, respondendo, disse-lhe: Vai-te para trás de mim, 
Satanás; porque está escrito: Adorarás o SENHOR teu Deus, e só a ele 
servirás.

Lucas 4:40 E, ao pór do sol, todos os que tinham enfermos de várias 
doenças lhos traziam; e, pondo as mãos sobre cada um deles, os 
curava.

Lucas 5:15 A sua fama, porém, se propagava ainda mais, e ajuntava-se 
muita gente para o ouvir e para ser por ele curada das suas 
enfermidades.

Lucas 5:17-25 E aconteceu que, num daqueles dias, estava ensinando, e 
estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de
todas as aldeias da Galiléia, e da Judéia, e de Jerusalém. E a virtude 
do Senhor estava com ele para curar. 18 E eis que uns homens 
transportaram numa cama um homem que estava paralítico, e 
procuravam fazê-lo entrar e pó-lo diante dele. 19 E, não achando por 
onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado, e 
por entre as telhas o baixaram com a cama, até ao meio, diante de 
Jesus. 20 E, vendo ele a fé deles, disse-lhe: Homem, os teus pecados 
te são perdoados. 21 E os escribas e os fariseus começaram a 
arrazoar, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode 
perdoar pecados, senão só Deus? 22 Jesus, porém, conhecendo os 
seus pensamentos, respondeu, e disse-lhes: Que arrazoais em vossos 
corações? 23 Qual é mais fácil? dizer: Os teus pecados te são 



perdoados; ou dizer: Levanta-te, e anda? 24 Ora, para que saibais que o
Filho do homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados (disse ao 
paralítico), a ti te digo: Levanta-te, toma a tua cama, e vai para tua 
casa. 25 E, levantando-se logo diante deles, e tomando a cama em que
estava deitado, foi para sua casa, glorificando a Deus.

Lucas 6:17-19 E, descendo com eles, parou num lugar plano, e também 
um grande número de seus discípulos, e grande multidão de povo de 
toda a Judéia, e de Jerusalém, e da costa marítima de Tiro e de Sidom;
os quais tinham vindo para o ouvir, e serem curados das suas 
enfermidades, 18 Como também os atormentados dos espíritos 
imundos; e eram curados. 19 E toda a multidão procurava tocar-lhe, 
porque saía dele virtude, e curava a todos.

Lucas 7:21,22 E, na mesma hora, curou muitos de enfermidades, e males,
e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. 22 Respondendo, então, 
Jesus, disse-lhes: Ide, e anunciai a João o que tendes visto e ouvido: 
que os cegos vêem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os 
surdos ouvem, os mortos ressuscitam e aos pobres anuncia-se o 
evangelho.

Lucas 8:2 E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos 
malignos e de enfermidades: Maria, chamada Madalena, da qual saíram
sete demónios;

Lucas 9:2 E enviou-os a pregar o reino de Deus, e a curar os enfermos.
Lucas 9:11 E, sabendo-o a multidão, o seguiu; e ele os recebeu, e falava-

lhes do reino de Deus, e sarava os que necessitavam de cura.
Lucas 13:12 E, vendo-a Jesus, chamou-a a si, e disse-lhe: Mulher, estás 

livre da tua enfermidade.
Lucas 13:32 E respondeu-lhes: Ide, e dizei àquela raposa: Eis que eu 

expulso demónios, e efetuo curas, hoje e amanhã, e no terceiro dia sou
consumado.

João 5:8 Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma o teu leito, e anda.
João 5:14 Depois Jesus encontrou-o no templo, e disse-lhe: Eis que já 

estás são; não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior.
João 14:12 Na verdade, na verdade vos digo que aquele que crê em mim 

também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, 
porque eu vou para meu Pai.

Atos 3:6 E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro; mas o que tenho isso 
te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda.

Atos 5:15,16 De sorte que transportavam os enfermos para as ruas, e os 



punham em leitos e em camilhas para que ao menos a sombra de 
Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. 16 E até das 
cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo
enfermos e atormentados de espíritos imundos; os quais eram todos 
curados.

Atos 10:38 Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e 
com virtude; o qual andou fazendo bem, e curando a todos os 
oprimidos do diabo, porque Deus era com ele.

Atos 19:11,12 E Deus pelas mãos de Paulo fazia maravilhas 
extraordinárias. 12 De sorte que até os lenços e aventais se levavam 
do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os 
espíritos malignos saíam.

Romanos 8:26 E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas 
fraquezas; porque não sabemos o que havemos de pedir como convém,
mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis.

1 Coríntios 12:9 E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé; e a outro, pelo 
mesmo Espírito, os dons de curar;

1 Coríntios 12:28 E a uns pós Deus na igreja, primeiramente apóstolos, 
em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, 
depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas.

Filipenses 2:27 E de fato esteve doente, e quase à morte; mas Deus se 
apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu 
não tivesse tristeza sobre tristeza.

Tiago 5:14 Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da 
igreja, e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor;

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

3 Joãn 1:2 Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, e que 
tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma.
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