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Ele perdoa todos os meus pecados e 

cura todas as minhas doenças.  

Salmos 103:3 NVT 
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Introdução 
 

Não tenho nenhuma pretensão de escrever um 

texto erudito, muito menos de escrever uma nova 

revelação, a intenção deste estudo é mostrar ao 

leitor apenas as verdades contidas na Palavra de 

Deus sobre o assunto cura. Não pretendo 

mencionar opiniões de doutores, nem de grandes 

teólogos, certamente também não vou me ater 

aos comentários de muitos cristãos sobre o 

assunto. Existe muita polêmica a respeito desse 

assunto. Vou abordar temas como: Deus curou no 

passado, Deus cura no presente, Deus tem poder 

para curar, Deus quer curar, recebemos a bênção 

da cura quando Cristo levou sobre si mesmo 
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nossas enfermidades na cruz do calvário. O 

porquê algumas pessoas são curadas e outras 

não, está muito além da nossa compreensão. Mas 

de uma coisa, tenho plena convicção, Ele cura, Ele 

quer curar e precisamos manter nossa fé nisso, 

indiferente do tempo que leve, das circunstâncias 

ou de qualquer outro fator relacionado à cura ou 

a ausência dela. Nossa fé não é baseada no que 

vemos, e sim no que cremos.  

 

Não darei longas explicações teológicas, na 

verdade farei uma exposição de conteúdo 

relacionado ao tema e caberá a você leitor 

averiguar os fatos na sua Bíblia. Minha intenção 

não é levar você e crer no que eu digo e sim a 

crer no que a Bíblia diz. É evidente que 
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escrevendo sobre este tema não conseguirei 

descartar minha opinião, mas farei isso de forma 

mais clara possível para que o leitor possa 

diferenciar o que é uma Verdade Bíblica daquilo 

que é a opinião da escritora, no caso, eu.  

 

Carina Ramos 

Ministério Vida 
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Alguns versículos relacionados à cura no 

Antigo Testamento (AT) 

 

Vou citar aqui uma lista de versículos 

relacionados à cura no antigo testamento. Por 

que começar pelo AT? Porque a Bíblia começa por 

ele. Embora vivamos na nova aliança, Novo 

Testamento (NT), devemos nos ater aos fatos 

relacionados na antiga aliança também, pois 

aprendemos demais com ela. 

 

 Versículos sobre cura em Gênesis: 

 

1. Gênesis 20:17 

2. Gênesis 21:1-2 



 
6 Estudo Sobre Cura Divina 

3. Gênesis 30:22 

 

Sugiro que você, como um estudante da Bíblia, 

confira os versículos mencionados. 

 

 O que podemos observar nestes versículos?  

 

Uma doença comum nesta época era a 

esterilidade. Os três primeiros versículos 

mencionados tratam desse tema. O mais 

interessante é que no primeiro caso a doença é 

reflexo do pecado cometido por Abimeleque, 

pecado entre aspas, porque ele tomou a mulher 

de Abraão sem saber que ela era casada com 

ele... Nos dois outros não se têm menção alguma 

sobre algum pecado cometido pelas pessoas de 
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Sara e Rebecca, que também foram curadas. Isso 

no mínimo nos sugere que doença no Antigo 

Testamento, não é APENAS consequência de 

pecados, embora isso seja muito comum, como 

veremos mais adiante.  

 

Um dos equívocos da era presente é dizer que se 

algum cristão está enfrentando enfermidade deve 

estar em pecado. Embora o pecado possa levar a 

doenças, não significa que toda doença é por 

conta dele. Devemos ser coerentes com as 

Escrituras Sagradas. Não consigo achar pecado 

algum cometido por Sara, esposa de Abraão para 

que viesse a ser estéril, o que vejo é que aquela 

doença manifestou a glória de Deus quando ela 
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recebeu sua cura, a saber, o filho da promessa, 

Isaque.  

 

 Versículos sobre cura em Êxodo, Números 

e Deuteronômio. 

 

1. Êxodo 15:26 

2. Êxodo 23:25 

3. Números 12:10-15 

4. Deuteronômio 7:15 

 

Sugiro que você, como um estudante da Bíblia, 

confira os versículos mencionados. 

 

 O que podemos observar nestes versículos?  
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Um desses versículos trata da doença da lepra, e 

podemos observar que a doença foi consequência 

do pecado de rebelião contra Deus, mais 

especificamente a rebelião contra uma 

autoridade estabelecida por Deus.  Nos outros 

três versículos mencionados, vemos Deus fazendo 

promessas de saúde para o povo que 

permanecesse fiel em seus caminhos. É evidente 

que pecados também geram doenças, embora 

não seja uma norma que o motivo de toda 

doença seja algum pecado. E é mais evidente 

ainda que Deus quer curar seu povo, pois Ele 

mesmo diz: Eu Sou o Deus que os cura. (Êxodo 

15:26 NVT) 
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 Versículos sobre cura em 2 Samuel, 1 e 2 

Reis 

 

1. 2 Samuel 12:15 

2. 1 Reis 17:8-24 

3. 2 Reis 5:1-15 

4. 2 Reis 20:1-6 

 

Sugiro que você, como um estudante da Bíblia, 

confira os versículos mencionados. 

 

 O que podemos observar nestes versículos?  

 

Creio que a maioria dos cristãos conheça a 

história de Davi, um homem que adulterou, 

matou por conta deste adultério, arrependeu-se 
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verdadeiramente e foi chamado de homem 

segundo o coração de Deus. Mas muito pouco se 

sabe do porque Deus não curou seu filho. Davi 

teve um filho no meio deste adultério. A criança 

seria o filho do adultério. Embora Davi houvesse 

se arrependido de seus atos, embora tivesse 

clamado e jejuado, a criança morreu de uma 

doença não mencionada. Uma criança inocente 

morreu pelo pecado cometido por seus pais. O 

profeta Natã diz categoricamente que a criança 

morreria pelo fato de Davi ter desprezado a 

Palavra de Deus, ainda que por algum tempo 

apenas. O pecado neste caso gerou uma 

consequência muito triste. Veja que doença e 

pecado neste caso estão intimamente ligados.  
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A história da viúva de Sarepta parece bem 

diferente da mencionada acima. A Bíblia não 

menciona nenhum pecado específico desta 

mulher, era uma pobre viúva, acolheu o profeta, 

acreditou na Palavra de Deus, mas seu filho 

adoeceu e veio a morrer. Por quê? Quem pecou 

para que este viesse a morrer? Seria uma boa 

pergunta. Mas a Bíblia não revela o motivo da 

morte. Embora a viúva diga ao profeta: vieste 

lembrar-me dos meus pecados e matar meu filho? 

Ao que me parece, ela está fazendo uma 

declaração desesperada, e não uma confissão por 

alguma falta específica que viesse a levar a 

consequência da morte de seu único filho. O 

rapaz é curado e restaurado à mãe. Por que ficou 

doente? É um mistério. Um dos grandes 
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problemas de quem estuda a Bíblia é querer 

explicar aquilo que a Bíblia não explica.  

 

O caso de Naamã é extremamente interessante. 

Vamos nos ater à cura em si, e não aos motivos 

da doença. Veja isso. Deus curou aquele homem 

para demonstrar o seu poder, para que soubesse 

que há um único Deus em Israel. Usou a vida de 

um profeta e da maneira mais estranha possível 

disse ao homem para mergulhar 7 vezes num rio 

nem tão limpo assim, para que daí ficasse limpo 

da lepra. Parece lógico para você? Veja que a cura 

vem onde há fé. Naamã, depois da relutância 

inicial, creu nas palavras do profeta e foi curado. 

Concluímos que atitudes de fé também nos levam 
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à cura. Isso está ficando interessante. Vamos 

seguir. 

 

Olha esse caso: Ezequias adoece, sabe Deus por 

que. O profeta Isaías vem avisar: prepare-se, pois 

essa doença o fará morrer. Ezequias chora 

amargamente e começa a orar; achando que 

Deus tem amnésia começa a lembrá-lo do quanto 

ele era um homem bom e fiel aos caminhos do 

Senhor. Deus em sua infinita misericórdia parece 

voltar atrás na decisão, não apenas cura Ezequias 

como ainda lhe acrescenta mais 15 anos de vida. 

Deus é tão, tão, tão gracioso que vou deixar vocês 

concluírem disso o que quiserem rsrs 

 

 



 
15 Estudo Sobre Cura Divina 

 Versículos sobre cura em 2 Crônicas e Jó 

 

1. 2 Crônicas 16:12-13 

2. Jó 42:10-12 

 

Sugiro que você, como um estudante da Bíblia, 

confira os versículos mencionados. 

 

 O que podemos observar nestes versículos?  

 

O Rei Asa, rei de Judá ouviu a voz do Senhor por 

um tempo e fez grandes reformas religiosas em 

Israel, removendo toda forma de idolatria, mas 

em um determinado momento do seu reinado, 

ele achou mais conveniente confiar em homens e 

desviou sua total confiança em Deus, sendo assim 
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Deus o entregou a sua própria sorte. O final dele 

foi uma doença nos pés que o levou a morte. A 

Palavra diz que ele recorreu aos médicos para ser 

curado e não a Deus. A falta de confiança em 

Deus nos traz muitos problemas. Mais uma vez 

vemos que desviar-se dos caminhos do Senhor 

pode trazer sérias consequências.  

 

A história de Jó, todos conhecemos bem. O 

grande problema aqui é que a maioria das 

pessoas toma a história de Jó como regra 

normativa de como Deus agirá com todas as 

pessoas. Quando alguém fica doente é muito 

comum alguém citar o caso de Jó. Mas a Bíblia 

não se resume a um livro, quando tratamos de 

um assunto, como, por exemplo, cura divina, 
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devemos ter em mente a Bíblia inteira e não 

apenas versículos ou livros isolados. Tenho visto 

milhares e milhares de tentativas de explicar o 

porquê das doenças, mas confesso que a maioria 

das explicações traz culpa e condenação às 

pessoas enfermas, ao invés de trazer esperança, 

conforto e conduzir a pessoa a crer corretamente. 

O livro de Jó é extremante rico em detalhes, nos 

ensina centenas de coisas, mas não podemos 

resumir cura divina apenas ao exemplo de Jó.  

 

O que vimos até aqui? 

 

 A cura divina está à disposição de todos os 

filhos de Deus.  

 Pecado pode gerar doenças. 
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 Um cristão doente, não significa um cristão 

em pecado. 

 Deus é misericordioso e quer curar seu 

povo. 

 

 Versículos sobre cura em Salmos e 

Provérbios 

 

1. Salmos 6:2 

2. Salmos 30:2 

3. Salmos 41:3 

4. Salmos 103:3 

5. Salmos 107:20 

6. Salmos 147:3 

7. Provérbios 4:20-22 

8. Provérbios 17:22 
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Sugiro que você, como um estudante da Bíblia, 

confira os versículos mencionados. 

 

 O que podemos observar nestes versículos?  

 

Quase todos os versículos listados acima nos 

mostram que Deus cura e que Ele quer curar. 

Mostram-nos também orações por cura. Eu listei 

apenas alguns. Já aqui na antiga aliança Deus nos 

dá um vislumbre daquilo que tem para nossas 

vidas, que é uma salvação completa e isso inclui a 

cura também. Sugiro que leiam os versículos, pois 

a Palavra só tem poder para quem a conhece, leia 

cada um dos versículos e saiba que ao final desse 

estudo certamente você terá sua fé aperfeiçoada 
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no Deus que cura, pois Ele é mais real do que 

podemos imaginar. 

 

 Versículos sobre cura em Isaías, Jeremias e 

Daniel. 

 

1. Isaías 38:16 

2. Isaías 53:4-5 

3. Isaías 57:18 

4. Isaías 58:8 

5. Jeremias 17:14 

6. Jeremias 30:17 

7. Jeremias 33:6 

8. Daniel 8:27 
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Sugiro que você, como um estudante da Bíblia, 

confira os versículos mencionados. 

 

 O que podemos observar nestes versículos?  

 

Creio que os versículos abaixo sejam os principais 

no quesito cura no AT. 

 

Certamente ele tomou sobre si as nossas 

enfermidades e sobre si levou as nossas 

doenças, contudo nós o consideramos 

castigado por Deus, por ele atingido e 

afligido. Mas ele foi transpassado por 

causa das nossas transgressões, foi 

esmagado por causa de nossas 

iniquidades; o castigo que nos trouxe 

paz estava sobre ele, e pelas suas feridas 

fomos curados. Isaías 53:4-5 NVI 
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Peço que leiam os demais versículos, mas gostaria 

nesse momento de falar especificamente deste 

texto de Isaías. Vamos lá. Para início de assunto 

temos o cumprimento destes versículos em 

Mateus, veja: 

 

E assim se cumpriu o que fora dito pelo 

profeta Isaías: "Ele tomou sobre si as 

nossas enfermidades e sobre si levou as 

nossas doenças". Mateus 8:17 NVI 

 

Assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta 

Isaías: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades 

e sobre si levou as nossas doenças, pelas suas 

feridas fomos curados.  
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Eu gostaria de convidá-lo a meditar sobre a 

passagem de Isaías e seu cumprimento em 

Mateus. Leia várias vezes, até que essas verdades 

nunca mais saiam do seu coração e da sua mente.  

 

Amados, quando Cristo morreu naquela cruz (a 

obra completa inclui todo seu ministério, morte e 

ressurreição), Ele levou sobre si TODAS as nossas 

mazelas, e isso inclui, evidentemente as doenças. 

Não venha pelo amor de Deus me perguntar a 

essa altura: por que então as pessoas adoecem?  

 

O fato de no mundo termos aflições não desfaz o 

fato de que Cristo levou sobre si todas as nossas 

enfermidades. Porque alguns são curados e 

outros não, não diminuiu o fato de que Deus 
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cura, quer curar e continuará curando até que 

Cristo volte a esta terra. Aquilo que não 

entendemos nós simplesmente guardamos em 

nosso coração. O fato de eu não ter visto o mar se 

abrindo não significa que o mar não tenha sido 

aberto, consegue entender isso? Precisamos não 

apenas exercer nossa fé, como também nos 

manter crendo ao longo dos anos, indiferente das 

circunstâncias ao redor.  

 

Alguns versículos relacionados à cura no Novo 

Testamento (NT) 

 

Como todos sabem, são muitos os casos de cura 

na Nova Aliança, para citar e explicar todos 
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precisaria gastar umas 500 páginas, mas minha 

intenção aqui não é essa. Por isso vou selecionar 

APENAS alguns. Nesta parte do estudo escreverei 

o versículo inteiro ao invés de fornecer apenas a 

referência e falarei sobre cada versículo em 

particular. Farei alguns comentários curtos a 

princípio e em seguida uma explicação mais 

detalhada.  

 

Jesus ia passando por todas as cidades e 

povoados, ensinando nas sinagogas, 

pregando as boas-novas do Reino e 

curando todas as enfermidades e 

doenças. Mateus 9:35 NVI 
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Veja que neste versículo Jesus é visto curando 

todas as enfermidades e doenças entre o povo. 

Curar era algo normal na vida Dele.  

 

Curem os enfermos, ressuscitem os 

mortos, purifiquem os leprosos , 

expulsem os demônios. Vocês receberam 

de graça; deem também de graça. 

Mateus 10:8 NVI 

 

Essa é uma instrução clara dada aos discípulos 

de Jesus, por onde vocês passarem curem as 

pessoas, ressuscitem mortos, expulsem os 

demônios; de graça recebestes, de graça dai. 

Aqui fica claro que o dom de curar era dado 

também aos discípulos.  
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Estes sinais acompanharão os que 

crerem: em meu nome expulsarão 

demônios; falarão novas línguas; 

pegarão em serpentes; e, se beberem 

algum veneno mortal, não lhes fará mal 

nenhum; imporão as mãos sobre os 

doentes, e estes ficarão curados.  

Marcos 16:17-18 NVI 

 

Estes sinais acompanharão os que crerem... 

Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão 

curados. Veja que isso deixa bem claro que tem a 

ver com fé.  
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Entre vocês há alguém que está doente? 

Que ele mande chamar os presbíteros da 

igreja, para que estes orem sobre ele e o 

unjam com óleo, em nome do Senhor. A 

oração feita com fé curará o doente; o 

Senhor o levantará. E, se houver 

cometido pecados, ele será perdoado. 

Tiago 5:14-15 NVI 

 

Olha que interessante esta passagem: orem sobre 

ele, e a oração feita com fé curará o doente, e o 

Senhor o levantará; e, se houver cometido 

pecados, ele será perdoado. Não vou tratar aqui 

sobre unção com óleo, nós entendemos que 

naquela época ainda se usava isto, era um 

costume de época e tinha função medicinal, hoje 

nós vemos pessoas sendo curadas apenas pela 
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oração, sem imposição de mãos, sem óleo e às 

vezes até à distância. Mas aos que gostam de 

ungir e impor as mãos, não há também nada de 

errado nisso, a meu ver. 

 

Portanto, confessem os seus pecados 

uns aos outros e orem uns pelos outros 

para serem curados. A oração de um 

justo é poderosa e eficaz. Tiago 5:16 NVI 

 

Veja que confessar pecados e orar uns pelos 

outros resulta em cura. A oração do justo é 

poderosa e eficaz. Nós somos os justos, pois 

fomos justificados por Cristo Jesus.  
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Ele mesmo levou em seu corpo os nossos 

pecados sobre o madeiro, a fim de que 

morrêssemos para os pecados e 

vivêssemos para a justiça; por suas 

feridas vocês foram curados.                    

1 Pedro 2:24 NVI 

 

E pelas suas feridas vocês foram curados. Isto te 

lembra alguma coisa? Vamos relembrar? 

 

 Certamente ele tomou sobre si as nossas 

enfermidades e sobre si levou as nossas 

doenças, contudo nós o consideramos 

castigado por Deus, por ele atingido e 

afligido. Mas ele foi transpassado por causa 

das nossas transgressões, foi esmagado por 
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causa de nossas iniquidades; o castigo que 

nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas 

feridas fomos curados. Isaías 53:4-5 NVI 

 

 E assim se cumpriu o que fora dito pelo 

profeta Isaías: "Ele tomou sobre si as 

nossas enfermidades e sobre si levou as 

nossas doenças". Mateus 8:17 NVI 

 

a) Pelas suas feridas fomos curados (Isaías 

53:5b) 

b) Ele tomou sobre si as nossas enfermidades 

e sobre si levou as nossas doenças (Mateus 

8:17b) 

c) E pelas suas feridas fostes curados (1 Pedro 

2:24b) 
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Eu não sei quanto a vocês, mas para mim, isto aí 

já bastaria para validar a cura divina.  

 

Amado, oro para que você tenha boa 

saúde e tudo lhe corra bem, assim como 

vai bem a sua alma. 3 João 1:2 NVI 

 

Olha que interessante, João aqui parece estar 

realmente orando por saúde física, se não ele não 

teria a necessidade de dizer: Assim como vai bem 

a sua alma. Isso indica que Deus quer curar a 

pessoa por inteiro, corpo, alma e espírito.  
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Em minha opinião um dos versículos mais 

interessantes sobre cura no Novo Testamento 

está em Mateus, veja:  

 

Um leproso, aproximando-se, adorou-o 

de joelhos e disse: "Senhor, se quiseres, 

podes purificar-me! "Jesus estendeu a 

mão, tocou nele e disse: "Quero. Seja 

purificado! " Imediatamente ele foi 

purificado da lepra. Mateus 8:2-3 NVI 

 

O leproso adorou a Jesus de joelhos, o que indica 

que ele acreditava que Jesus era o Messias. A 

declaração seguinte é a mais incrível: Senhor, se 

quiseres, podes purificar-me. Ao que parece o 

leproso está dizendo: Senhor, sei que és o Cristo 
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de Deus, sei que tens todo poder, o que não sei 

exatamente é se o Senhor deseja me curar.  

O leproso sabia quem era Jesus, sabia que Ele 

podia realizar qualquer coisa, mas a dúvida dele 

era: será que Jesus quer me curar? E a resposta 

mais incrível vem dos lábios no nosso amado 

Salvador: Quero! Seja purificado! 

Sim, Jesus pode! Sim, Jesus quer curar! 

Talvez alguém me pergunte: mas Carina, por que 

Jesus curou apenas um doente no tanque de 

Betesda? Ele curou apenas um paralítico, e ali 

haviam vários doentes. 

Amados, Deus é soberano e não cabe a nós tentar 

adivinhar aquilo que Ele não disse. Por causa das 
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especulações e tentativas de explicar o que Deus 

não revelou é que nascem tantas e tantas 

heresias. Não cabe a mim explicar mistérios, cabe 

a mim fazer você entender o que a Bíblia diz 

claramente, e ela diz que indiferente de 

acontecer ou não a cura, devemos continuar 

crendo, pois Deus pode e quer nos curar.  

Jesus levou sobre si nossas enfermidades na cruz 

do calvário, a expiação, morte e ressurreição de 

Cristo, não foram apenas para salvar alma e 

espírito, mas também para salvar nosso corpo. A 

palavra salvação no grego é σωτηρια / soteria e 

significa: 
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 Livramento, preservação, segurança, 

salvação, livramento da moléstia de 

inimigos. 

Se Deus não estivesse interessado na preservação 

do nosso corpo, não haveria necessidade de 

ressuscitá-lo glorificado. Jesus nos vê por inteiro, 

Ele veio para salvar e restaurar pessoas inteiras e 

Ele quer curar a pessoa por inteiro. Enquanto 

estivermos aqui na terra, podemos sim desfrutar 

de saúde física e mental. Como já mencionei 

acima, aquilo que não entendemos guardamos 

em nosso coração, mas a nossa parte é crer e 

continuar crendo, indiferente das circunstâncias. 
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Conclusão 

Espero que este estudo tenha servido para abrir 

sua mente e coração para a Verdade da Palavra 

de Deus, espero também que a partir de hoje 

você creia e prossiga em crer. A obra salvífica de 

Deus inclui salvação da pessoa por completo, 

corpo, alma e espírito; e não apenas alma e 

espírito. Isso significa que nosso corpo também 

recebe os benefícios da salvação. Esse corpo 

terreno hoje é morada do Espírito Santo de Deus, 

quer maior importância que isso? Isso no mínimo 

significa que esse corpo terreno tem direito a 

saúde mental e física, pois a cura foi conquistada 

na cruz do calvário para a pessoa inteira e não 

apenas para uma parte de nós. Entende o que 
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quero dizer? Não devemos nos conformar com a 

doença. Mesmo quando estivermos enfrentando 

alguma doença devemos manter nossa fé na 

realidade de que Deus cura, ainda que tomemos 

remédios humanos por algum tempo devemos 

manter a fé de que Deus cura. Ele não mudou. Ele 

é o mesmo. A cura é algo que ainda não 

compreendemos totalmente, mas cremos. 

Mantemos nossa fé em ação, sabendo que Deus 

cura qualquer enfermidade. Entende isso? Trata-

se muito mais daquilo em que cremos do que 

daquilo que Ele pode fazer.  

Às vezes passamos por doenças e por essa razão 

começamos a duvidar da realidade de que Deus 

cura. Devemos manter a mesma fé, indiferente 
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das circunstâncias. Eu creio hoje que Ele cura, eu 

crerei amanhã e crerei até chegar ao céu. Não 

deixe as circunstâncias alterarem sua fé na obra 

de Cristo Jesus na cruz do calvário. Ele é o Deus 

que cura. Ele já venceu a morte. 

Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas 

enfermidades, e as nossas dores levou sobre si; 

Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, 

e moído por causa das nossas iniquidades; o 

castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e 

pelas suas feridas fomos curados. Creia nisso, 

essa é a verdade, indiferente do que estejamos 

enfrentando, a Verdade não muda. 

Carina Ramos 

Ministério Vida 
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Este material foi produzido pelo Ministério Vida, com autoria de 

Carina Ramos. 

Não tem fins lucrativos, por isso é vedada a venda do mesmo. 

É liberado para distribuição e uso de forma gratuita, pedimos 

apenas que respeitem os créditos, mantendo a autoria. 

O Ministério Vida disponibiliza este material gratuitamente 

através do site: 

www.ministeriovidacwb.com 

 

 

 

 

 

http://www.ministeriovidacwb.com/
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Conheça nossas redes sociais 

Clique nos ícones abaixo: 

 

 

Se desejar você pode receber todo o conteúdo do Ministério Vida 

em seu celular, basta entrar para os grupos de transmissão de 

conteúdo no WhatsApp ou Telegram: 

 

  

 

Acesse nosso site e conheça outros estudos e E-books, você pode 

baixá-los gratuitamente. 

www.ministeriovidacwb.com 

   

www.ministeriovidacwb.com
https://chat.whatsapp.com/C9XImgo7fqq0WO6Ygn8po1
https://t.me/ministeriovidacwb
https://www.facebook.com/ministeriovidacwb
https://www.youtube.com/channel/UCbPDPnaLsQ1v4tBGIDTBDCw?view_as=subscriber
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