
 
 

Pois eu bem sei os planos que estou 
projetando para vós, diz o Senhor; 

planos de paz, e não de mal, para vos 
dar um futuro e uma esperança. 

Jeremias 29:11 
 

 
 

Refrigera a minha alma; guia-me nas 
veredas da justiça por amor do seu nome. 

Salmos  23:3 
 

 
 

Mãe / Pai: É por vezes difícil para 
ajudar a encontrar uma criança a vida 
Deus tem planejado para ele. Escritura 
está repleta de orientação geral, que é 
crítico para o desenvolvimento do 
personagem todas as crianças. 
            A melhor fonte de orientação 
para uma criança individual no entanto é 
a oração. Se o seu filho está se 
perguntando o que ele vai ser quando ele 
crescer ou o que ele vai fazer amanhã 
estes versos podem ajudar.  
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Porque somos feitura sua, criados em 
Cristo Jesus para boas obras, as quais 

Deus antes preparou para que 
andássemos nelas. 

Efésios 2:10 

Entrega ao Senhor as tuas obras, e teus 
desígnios serão estabelecidos. 

Provérbios 16:3 

Conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e 
a tua perseverança; sei que não podes 

suportar os maus, e que puseste ã prova 
os que se dizem apóstolos e não o são, e 

os achaste mentirosos; 
Apocalipse 2:2 

E guiarei os cegos por um caminho que 
não conhecem; fá-los- ei caminhar por 

veredas que não têm conhecido; tornarei 
as trevas em luz perante eles, e aplanados 

os caminhos escabrosos. Estas coisas 
lhes farei; e não os desampararei. 

Isaiah 42:16 

 
para que o homem de Deus seja perfeito, 
e perfeitamente preparado para toda boa 

obra. 
2 Timóteo 3:17 

lembrando-nos sem cessar da vossa obra 
de fé, do vosso trabalho de amor e da 
vossa firmeza de esperança em nosso 
Senhor Jesus Cristo, diante de nosso 

Deus e Pai, 
1 Tessalonicenses 1:3 

A este o porteiro abre; e as ovelhas 
ouvem a sua voz; e ele chama pelo nome 

as suas ovelhas, e as conduz para fora. 
João 10:3 

Envia a tua luz e a tua verdade, para que 
me guiem; levem-me elas ao teu santo 

monte, e ã tua habitação. 
Salmos 43:3 




