
Portanto, não tenhas medo, 
pequeno rebanho, porque o vosso 
Pai se alegra em dar-vos o reino. 

Lucas 12:32 

não terás que recear catástrofes 
repentinas, nem as intrigas que gente 

malvada te engendrará. Porque o Senhor 
será a tua esperança, e estará contigo 

fazendo com que o teu andar na vida seja 
seguro. 

Provérbios 3:25-26 

Mãe / Pai: Existem mais de 365 versos 
sobre bible medo, mais de um para cada 
dia do ano. Não se trata de um engano. 
Deus sabe que precisamos deles. Ele 
conhece as nossas crianças precisam 
deles. Não faça seus filhos without.Cut 
fazer-se as cartas e coloque-os em uma 
tigela pela porta da frente. 
 

       Ter uma Bíblia Verso em seu bolso 
pode ser a única coisa que a  
Dá o seu filho a força ea sabedoria a 
posição contra a tentação eo medo de 
não instalação Pol. 
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Porque Deus não nos deu um espírito de 
medo e timidez, mas um espírito de 
poder, de amor e de autodomínio. 

2 Timóteo 

Não vos farão mal se forem 
zelosos na prática do bem. 

1 Pedro 3:13 

Poderás deitar-te e adormecer 
sossegadamente; não terás que recear 
catástrofes repentinas, nem as intrigas 

que gente malvada te engendrará. 
Provérbios 3:24 

Mesmo quando andar pelo escuro 
desfiladeiro da morte,não terei medo, 

   porque tu estarás comigo. A tua vara e 
o teu cajado me amparam. 

Salmos 23:4 23:4 

Por isso não devemos ser como escravos 
medrosos e servis, mas devemos 

comportarmo-nos como verdadeiros 
filhos de Deus, recebidos no seio da sua 

família e chamando-lhe realmente 
querido Pai. 

Romanos 8:15 

Ter medo sos homens é uma armadilha 
perigosa. Mas quem confia no Senhor 

estará em perfeita segurança. 
Provérbios 29:25 

Deus é o nosso refúgio e a nossa força;é 
um socorro infalível nos tempos de 

angústia. 
Salmos  46:1 

Deixo-vos a minha paz. E a paz que eu 
dou não é como aquela que o mundo dá. 

Por isso, não se aflijam nem tenham 
receio. Lembrem-se do que vos disse: 
Retiro-me, mas voltarei de novo para 

vocês. 
João  14:27 



Cobre-te com as suas asas. E aí estarás 
seguro; a sua verdade, as suas promessas 
que não falham, são para ti um escudo e 

uma armadura. 
Salmos 91:4 

Portanto, não se preocupem com a comida 
e a roupa para vestir. Para quê serem 
como os incrédulos? Mas o vosso Pai 

celestial sabe perfeitamente que precisam 
delas. 

Mateus 6:31 

Senhor, és o meu refúgio.  
   O Deus que é acima de tudo é a minha 
habitação.  Sendo assim nenhum mal me 
poderá acontecer; nenhuma praga atingirá 

o local onde vivo! 
Salmos 91:9-10 

O Senhor é a minha luz e a minha 
salvação; 

   Quem temerei? O Senhor é a força da 
minha vida, de quem terei receio? 

Salmos 27:1 

Mas todos os que me derem ouvidos 
viverão em paz e segurança, e sem medo. 

Proverbios 1:33 

Mas a nossa vitória é total no meio de 
todas essas coisas, e isso devido a Cristo, 
o qual nos amou a ponto de morrer por 

nós. 
Romanos 8:37 

Sim, sê ousado e forte! Abandona o 
medo e a dúvida! Não te deves 
esquecer de que o Senhor está 

contigo para onde quer que vás. 
Joshua 1:9 

Olhem os passarinhos, que não se preocupam 
com o alimento, não precisam de semear, 

nem de colher, ou de armazenar comida, pois 
o vosso Pai celestial é quem os sustenta. E 
para ele vocês têm muito mais valor do que 

os passarinhos. As vossas preocupações 
poderão porventura acrescentar um só 

momento ao tempo da vossa vida? 
Mateus 6:26-27 

Mas tu, confia no Senhor e faz o bem. 
Viverás seguro aqui na terrae terás o teu 

alimento garantido. 
Psalm 37:3 

Mas dir-vos-ei a quem devem temer: 
temam e obedeçam a Deus, que tem poder 

para matar e lançar no inferno. 
Lucas 12:5 

Onde há amor não há medo. Na verdade, 
o perfeito amor elimina toda a espécie de 
receio, porque o medo traz consigo a ideia 

de culpa, e mostra que não estamos 
absolutamente convencidos de que ele nos 

ama perfeitamente. 
1 João 4:18 

Mas agora o Senhor que te criou, que te 
formou, ó Israel, diz-te: Não tenhas medo 

porque te resgatei; chamei-te pelo teu 
nome. És meu. 

Isaias 43:1 




