
Deixem com Ele todas as suas 

preocupações e ansiedades, 

pois Ele está sempre cuidando de vocês
(I Pedro 5.7)



‘‘mas os que esperam no Senhor sempre 
renovam suas energias. Sobem, voando como águias; 

correm e não se cansam, caminham e 
não perdem as forças.’’ (Isaías 40.31)



‘‘Quando você passar p águas profundas, eu estarei ao seu lado; 
quando tiver de atravessar grandes ri, eles não o encobrirão; 

quando tiver de passar pelo fogo, não se queimará. 
As chamas não farão mal a você..’’

(Isaías 43.2-4)



‘‘Seja  e . Nada de desânimo forte corajoso
e não fique com medo! Lembre-se bem: 

O Senhor, o seu Deus, 
estará com você, onde es�ver!’’

(Josué 1.9)



‘‘Que Deus maravilhoso nós temos! 
Ele é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, 

Pai de toda a misericórdia e Deus de toda consolação. 
Ele é aquele que tão maravilhosamente nos conforta 

e fortalece nas dificuldades e provações, para que, quando os outros 
estiverem aflitos, necessitados da nossa compaixão e do nosso estímulo, 

possamos transmitir-lhes esse mesmo consolo que Deus nos deu’’

(2 Coríntios 1.3-4)



‘‘Se eu tentar me esconder na escuridão, o Senhor �ansforma a noite 

em dia claro. Para o Senhor, a escuridão nada esconde, 

a noite mais escura brilhará como o dia claro, 

pois para o Senhor as �evas são luz.’’

(Salmos 139.11-12)



‘‘E desse mesmo modo, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, 
pois não sabemos como orar. O Espírito, porém, 

ora por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. 
E aquele que conhece todos os corações sabe a intenção do Espírito, 

porque o Espírito intercede pelos santos 
em harmonia com a própria vontade divina. 

E sabemos que tudo quanto nos acontece está operando 
para o nosso próprio bem, se amarmos a Deus e estivermos 

ajustados aos seus planos’’ (Romanos 8.26-28)



“Eu falei tudo isso para que tenham paz em mim. 

No mundo vocês terão muitos sofrimentos e �istezas; 

mas, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo”.’’
(João 16.33)



“O amor é paciente, o amor é bondoso. 

Não inveja, não se vangloria, não se orgulha.

Não mal�ata, não procura seus interesses, 

não se ira facilmente, não guarda rancor. 

O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade.

Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta.’’

(1 Coríntios 13.4-7)



‘‘ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. 
E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos”.

(Mateus 28.20)


