
 
Ora, o Deus de esperança vos encha de 
todo o gozo e paz na vossa fé, para que 
abundeis na esperança pelo poder do 

Espírito Santo. 
Romanos 15:13 

 
 

 
 

que por ele credes em Deus, que o 
ressuscitou dentre os mortos e lhe deu 

glória, de modo que a vossa fé e 
esperança estivessem em Deus. 

1 Pedro 1:21 
 

 
Mãe / Pai: Ninguém pode viver sem 
esperança. É provavelmente mais difícil 
para uma criança perder a esperança, mas 
é sem dúvida mais difícil para a sua 
recuperação. Se o seu filho tenha perdido 
esperança (torna-se deprimido) tente 
estes versos. NADA é de difícil para 
Deus. 
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alegrai-vos na esperança, sede pacientes 
na tribulação, perseverai na oração; 

Romanos 12:12 

retenhamos inabalável a confissão da 
nossa esperança, porque fiel é aquele que 

fez a promessa; 
Hebreus 10:23 

e a esperança não desaponta, porquanto o 
amor de Deus está derramado em nossos 
corações pelo Espírito Santo que nos foi 

dado. 
Romanos 5:5 

Agora, pois, permanecem a fé, a 
esperança, o amor, estes três; mas o 

maior destes é o amor. 
1 Coríntios 13:13 

 
Esforçai-vos, e fortaleça-se o vosso 

coração, vós todos os que esperais no 
Senhor. 

Salmos 31:24 

 
Mas eu esperarei continuamente, e 

te louvarei cada vez mais. 
Salmos 71:14 

aguardando a bem-aventurada esperança 
e o aparecimento da glória do nosso 
grande Deus e Salvador Cristo Jesus, 

Tito 2:13 

 
 

Pois para isto é que trabalhamos e 
lutamos, porque temos posto a nossa 

esperança no Deus vivo, que é o Salvador 
de todos os homens, especialmente dos 

que crêem. 
1 timóteo 4:10 



a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé: 
graça, misericórdia e paz da parte de Deus 

Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. 
1 timóteo 1:2 

mas nós, porque somos do dia, sejamos 
sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e 

do amor, e tendo por capacete a esperança 
da salvação; 

1 Tessalonicenses 5:8 

Porque, qual é a nossa esperança, ou 
gozo, ou coroa de glória, diante de nosso 
Senhor Jesus na sua vinda? Porventura 

não o sois vós? 
1 Tessalonicenses 2:19 

a quem Deus quis fazer conhecer quais 
são as riquezas da glória deste mistério 
entre os gentios, que é Cristo em vós, a 

esperança da glória; 
Colossenses 1:27 

por causa da esperança que vos está 
reservada nos céus, da qual antes ouvistes 

pela palavra da verdade do evangelho, 
Colossenses 1:5 

Há um só corpo e um só Espírito, como 
também fostes chamados em uma só 

esperança da vossa vocação; 
Efésios 4:4 

o qual nos livrou de tão horrível morte, e 
livrará; em quem esperamos que também 

ainda nos livrará, 
2 Coríntios 1:10 

Se é só para esta vida que esperamos em 
Cristo, somos de todos os homens os mais 

dignos de lástima. 
1 Coríntios 15:19 

para que, sendo justificados pela sua 
graça, fôssemos feitos herdeiros segundo 

a esperança da vida eterna. 
Tito 3:7 

O Senhor se compraz nos que o temem, 
nos que esperam na sua benignidade. 

Salmos 147:11 

E desejamos que cada um de vós 
mostre o mesmo zelo até o fim, para 

completa certeza da esperança; 
Hebreus 6:11 

Mas, se esperamos o que não vemos, com 
paciência o aguardamos. 

Romanos 8:25 




