
Pela manhã ouves a minha voz, ó 
Senhor; pela manhã te apresento a minha 

oração, e vigio. 
Salmos 5:3 

Se vós permanecerdes em mim, e as 
minhas palavras permanecerem em vós, 
pedi o que quiserdes, e vos será feito. 

João 15:7 

Mãe / Pai: O que é mais importante para 
uma criança Fé, Escritura, ou oração. 
Dizemos oração, porque, no fim, é 
praticar a presença de Deus. Fé e 
Escritura são necessárias para chegar a 
Deus, MAS oração é para ficar com ele. 
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Clama a mim, e responder-te-ei, e 
anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, 

que não sabes. 
Jeremias 33:3 

Ó tu que ouves a oração! a ti 
virá toda a carne. 

Salmos 65:2 

 
Confessai, portanto, os vossos pecados 
uns aos outros, e orai uns pelos outros, 
para serdes curados. A súplica de um 

justo pode muito na sua atuação. 
Tiago 5:16 

 

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

EMANUEL, que traduzido é: Deus 
conosco. 

Mateus 1:23 

e não nos deixes entrar em tentação; mas 
livra-nos do mal. [Porque teu é o reino e 
o poder, e a glória, para sempre, Amém.] 

Mateus  6:13 

Depois disto foi Jesus com seus 
discípulos para a terra da Judéia, onde se 

demorou com eles e batizava. 
1 João 3:22 

Mas tu, quando orares, entra no teu 
quarto e, fechando a porta, ora a teu Pai 
que está em secreto; e teu Pai, que vê em 

secreto, te recompensará. 
Mateus  6:6 

E, orando, não useis de vãs repetições, 
como os gentios; porque pensam que 
pelo seu muito falar serão ouvidos. 

Mateus 6:7 



Orai sem cessar. 
1 Tessalonicenses. 5:17 

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 

e perdoa-nos as nossas dívidas, assim 
como nós também temos perdoado aos 

nossos devedores; 
Mateus 6:12 

Ora, sem fé é impossível agradar a Deus; 
porque é necessário que aquele que se 

aproxima de Deus creia que ele existe, e 
que é galardoador dos que o buscam. 

Hebreus 11:6 

He giveth power to the faint; and to them 
that have no might he increaseth strength.

Isaiah 40:29 

Então lhes tocou os olhos, dizendo: Seja-
vos feito segundo a vossa fé. 

Mateus  9:29 

Cheguemo-nos, pois, confiadamente ao 
trono da graça, para que recebamos 

misericórdia e achemos graça, a fim de 
sermos socorridos no momento 

oportuno. 
Hebreus 4:16 

Cura-me, ó Senhor, e serei curado; salva-
me, e serei salvo; pois tu és o meu louvor.

Jeremias 17:14 

venha o teu reino, seja feita a tua vontade, 
assim na terra como no céu; 

Mateus  6:10 

Cobiçais e nada tendes; logo matais. 
Invejais, e não podeis alcançar; logo 

combateis e fazeis guerras. Nada tendes, 
porque não pedis. 

Tiago 4:2 

E dizia: Aba, Pai, tudo te é possível; 
afasta de mim este cálice; todavia não seja 

o que eu quero, mas o que tu queres. 
Marcos 14:36 

Está doente algum de vós? Chame os 
anciãos da igreja, e estes orem sobre ele, 
ungido-o com óleo em nome do Senhor; 

Tiago 5:14 




