Passagens bíblicas sobre cura para crianças

Foi desprezado e
rejeitado, homem de
dores, que conhece o
sofrimento mais
profundo. Apesar
disso, foram as nossas
enfermidades que ele
tomou sobre si, e
foram as nossas
doenças que pesaram
sobre ele. Ele foi
ferido por causa de
nossa rebeldia e
esmagado por causa
de nossos pecados.
Sofreu o castigo para
que fôssemos
restaurados e recebeu
açoites para que
fôssemos curados.
(Isaías 53:3-5)

Todo o meu ser louve o
Senhor; louvarei seu santo
nome de todo o coração.
Todo o meu ser louve o
Senhor; que eu jamais me
esqueça de suas bênçãos.
Ele perdoa todos os meus
pecados e cura todas as
minhas doenças. Ele me
resgata da morte e me
coroa de amor e
misericórdia. Ele enche
minha vida de coisas boas.
(Salmo 103:1-5)

O que nos separará do
amor de Cristo? Serão
aflições ou calamidades,
perseguições ou fome,
miséria, perigo ou
ameaças de morte? Mas,
apesar de tudo isso,
somos mais que
vencedores por meio
daquele que nos amou. E
estou convencido de que
nem morte nem vida, nem
anjos nem demônios, nem
o que existe hoje nem o
que virá no futuro poderá
nos separar do amor de
Deus revelado em Cristo
Jesus, nosso Senhor.
Muitas são as aflições do
justo, mas o Senhor o livra
de todas. (Romanos
8:35,37-38, Salmo 34:19)

Eu lhe darei as chaves
do reino dos céus. O
que você ligar na terra
terá sido ligado no céu,
e o que você desligar
na terra terá sido
desligado no céu. Os
seguintes sinais
acompanharão aqueles
que crerem: em meu
nome expulsarão
demônios, falarão em
novas línguas, pegarão
em serpentes sem
correr perigo, se
beberem algo
venenoso, não lhes
fará mal, e colocarão
as mãos sobre os
enfermos e eles serão
curados. – Jesus
(Mateus 16:19, Marcos
16:17-18)

Mas, para vocês que temem meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas
asas. Restaurarei sua saúde e curarei suas feridas, diz o Senhor. Ouçam! O braço do Senhor
não é fraco demais para salvá-los, nem seu ouvido é surdo para ouvi-los. (Malaquias 4:2,
Jeremias 30:17, Isaías 59:1)
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