
Não vos deixarei órfãos; voltarei a vós.  
João 14:18 

Se meu pai e minha mãe me 
abandonarem, então o Senhor me 

acolherá. 
Salmos 27:10 

Mãe / Pai: É a criança que está mais 
solitário aberta a tentação e peer 
pressure. Temos de alertar sobre os 
perigos desta criança do seguinte a 
multidão, mas é ainda mais importante 
para ajudá-los a formar relacionamentos 
saudáveis. Convidando amigos do seu 
filho em sua casa uma vez por mês é 
um bom ponto de partida local. 
Solicitando o seu filho a memorizar 
um desses versos última coisa à noite 
irá ajudar. 
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O Senhor é o meu pastor; nada me 
faltará. 

Salmos 23:1 

Deus é o nosso refúgio e fortaleza, 
socorro bem presente na angústia. 

Salmos 46:1 

Ainda que eu ande pelo vale da sombra 
da morte, não temerei mal algum, porque 
tu estás comigo; a tua vara e o teu cajado 

me consolam. 
Salmos 23:4 

Eis que a virgem conceberá e dará ã luz 
um filho, o qual será chamado 

EMANUEL, que traduzido é: Deus 
conosco. 

Mateus 1:23 

Porque, como as aflições de Cristo 
transbordam para conosco, assim 

também por meio de Cristo transborda a 
nossa consolação. 

2 Coríntios 1:5 

e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lho 
farei conhecer ainda; para que haja neles 

aquele amor com que me amaste, e 
também eu neles esteja. 

João 17:26 

lançando sobre ele toda a vossa 
ansiedade, porque ele tem cuidado de 

vós. 
1 Pedro 5:7 

Seja a vossa vida isenta de 
ganância, contentando-vos com o 

que tendes; porque ele mesmo 
disse: Não te deixarei, nem te 

desampararei. 
Hebreus 13:5 

 



Porque não recebestes o espírito de 
escravidão, para outra vez estardes com 

temor, mas recebestes o espírito de 
adoção, pelo qual clamamos: Aba, Pai! 

Romanos 8:15 

No dia da minha angústia clamo a ti, 
porque tu me respondes. 

Salmos 86:7 
 

Pelo que exortai-vos uns aos outros e 
edificai-vos uns aos outros, como na 

verdade o estais fazendo.  
1 Tessalonicenses 5:11 

Porque não aflige nem entristece de bom 
grado os filhos dos homens. 

Lamentaçôes de Jeremias 3:33 

que nos consola em toda a nossa 
tribulação, para que também possamos 
consolar os que estiverem em alguma 

tribulação, pela consolação com que nós 
mesmos somos consolados por Deus. 

2 Coríntios 1:4 

Bendito seja o Deus e Pai de nosso 
Senhor Jesus Cristo, o Pai das 
misericórdias e Deus de toda a 

consolação, 
2 Coríntios 1:3 

 
Porquanto, tudo que dantes foi escrito, 
para nosso ensino foi escrito, para que, 

pela constância e pela consolação 
provenientes das Escrituras, tenhamos 

esperança. 
Romanos 15:4 

Bem-aventurados os que choram, porque 
eles serão consolados. 

Mateus 5:4 

mas, se andarmos na luz, como ele na luz 
está, temos comunhão uns com os outros, 
e o sangue de Jesus seu Filho nos purifica 

de todo pecado. 
1 João 1:7 

sim, o que vimos e ouvimos, isso vos 
anunciamos, para que vós também tenhais 
comunhão conosco; e a nossa comunhão é 
com o Pai, e com seu Filho Jesus Cristo. 

1 João 1:3 

portanto já em nós mesmos tínhamos a 
sentença de morte, para que não 

confiássemos em nós, mas em Deus, que 
ressuscita os mortos; 

1 Coríntios 1:9 

e perseveravam na doutrina dos apóstolos 
e na comunhão, no partir do pão e nas 

orações. 
Atos 2:42 




