
Enquanto ele orava, mudou-se a 
aparência do seu rosto, e a sua roupa 
tornou-se branca e resplandecente. 

Lucas 9:29 
 

Quando uma pessoa tem recentemente rezou 
são eles  mais bonitos. 

Chine. Enganosa é a graça, e vã é a 
formosura; mas a mulher que teme ao 

Senhor, essa será louvada. 
Provérbios 31:30 

Mãe / Pai: Toda garota quer ser bonita. 
Da próxima vez, sua filha tem um 
aniversário cortam a estes versículos 
bíblicos sobre Beleza. Faça-os em um 
pouco ea embrulhá-los pacote com uma 
fita bonita. Toda a sua vida a sua filha 
vai se lembrar deste um pequeno 
presente. 
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Pois foi crescendo como renovo perante 
ele, e como raiz que sai duma terra seca; 

não tinha formosura nem beleza; e 
quando olhávamos para ele, nenhuma 

beleza víamos, para que o desejássemos. 
Isaiah 53:2 

Desde Sião, a perfeição da formosura. 
Deus resplandece. 

Salmos 50:2 

Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei: 
que possa morar na casa do Senhor todos 
os dias da minha vida, para contemplar a 
formosura do Senhor, e inquirir no seu 

templo. 
Salmos 27:4 

E como pregarão, se não forem 
enviados? assim como está escrito: Quão 
formosos os pés dos que anunciam coisas 

boas! 
Romanos 10:15 

mas seja o do íntimo do coração, no 
incorruptível traje de um espírito manso 

e tranqüilo, que és, para que permaneçam 
as coisas 

 1 Pedro 3:4 

Jesus, porém, disse: Deixai-a; por que a 
molestais? Ela praticou uma boa ação 

para comigo. 
Marcos 14:6 

Ora, daqueles que pareciam ser alguma 
coisa (quais outrora tenham sido, nada 

me importa; Deus não aceita a aparência 
do homem), esses, digo, que pareciam 

ser alguma coisa, nada me 
acrescentaram; 

Gálatas 2:6 

O vosso adorno não seja o enfeite 
exterior, como as tranças dos 

cabelos, o uso de jóias de ouro, ou 
o luxo dos vestidos, 

1 Pedro 3:3 




