
Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas 
injúrias, nas necessidades, nas 

perseguições, nas angústias por amor de 
Cristo. Porque quando estou fraco, então 

é que sou forte. 
2 Coríntios 12:10 

E pela fé em seu nome fez o seu nome 
fortalecer a este homem que vedes e 

conheceis; sim, a fé, que vem por ele, 
deu a este, na presença de todos vós, esta 

perfeita saúde. 
Atos 3:16 

Mãe / Pai: Todo garoto quer ser forte .. 
É importante. Próximo aniversário, ou 
quando o seu filho está envolvido no 
esporte dar a ele um pacote de versos 
bíblicos. 
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E disse: Não temas, homem muito 
amado; paz seja contigo; sê forte, e tem 
bom ânimo. E quando ele falou comigo, 

fiquei fortalecido, e disse: Fala, meu 
senhor, pois me fortaleceste. 

Daniel 10:19 

um ao outro ajudou, e ao seu 
companheiro disse: Esforça-te. 

Isaias 41:6 

Uma vez falou Deus, duas vezes tenho 
ouvido isto: que o poder pertence a Deus.

Salmos 62:11 

Respondeu-lhes Jesus: Porventura não 
errais vós em razão de não 

compreenderdes as Escrituras nem o 
poder de Deus? 
Marcos 12:24 

Forjai espadas das relhas dos vossos 
arados, e lanças das vossas podadeiras; 

diga o fraco: Eu sou forte. 
Joel 3:10 

Ora, o menino crescia, e se robustecia 
em espírito; e habitava nos desertos até o 

dia da sua manifestação a Israel. 
Lucas 1:80 

Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e 
na força do seu poder.  Revesti-vos de 

toda a armadura de Deus, para poderdes 
permanecer firmes contra as ciladas do 

Diabo; 
Efésios 6:10-11 

Porque desejo muito ver-vos, para vos 
comunicar algum dom espiritual, a fim 

de que sejais fortalecidos; 
 Romanos 1:11 



Mas fiel é o Senhor, o qual vos 
confirmará e guardará do 

maligno. 
2 Tessalonicenses  3:3 

E o próprio Senhor nosso, Jesus Cristo, e 
Deus nosso Pai que nos amou e pela graça 

nos deu uma eterna consolação e boa 
esperança, console os vossos corações e 
os confirme em toda boa obra e palavra. 

2 Tessalonicenses 2:16-17 

para vos confirmar os corações, de sorte 
que sejam irrepreensíveis em santidade 
diante de nosso Deus e Pai, na vinda de 
nosso Senhor Jesus com todos os seus 

santos. 
1 Tessalonicenses 3:13 

arraigados e edificados nele, e 
confirmados na fé, assim como fostes 

ensinados, abundando em ação de graças. 
Colossenses 2:7 

para que possais andar de maneira digna 
do Senhor, agradando-lhe em tudo, 

frutificando em toda boa obra, e 
crescendo no conhecimento de Deus, 
corroborados com toda a fortaleza, 

segundo o poder da sua glória, para toda a 
perseverança e longanimidade com gozo; 

Colossenses 1:10-11 

Posso todas as coisas naquele que me 
fortalece. 

Filipenses 4:13 

Porque a loucura de Deus é mais sábia 
que os homens; e a fraqueza de Deus é 

mais forte que os homens. 
1 Coríntios 1:25 

Dou graças ñuele que me fortaleceu, a 
Cristo Jesus nosso Senhor, porque me 

julgou fiel, pondo-me no seu ministério, 
1 Timóteo1:12 

Mas o Senhor esteve ao meu lado e me 
fortaleceu, para que por mim fosse 

cumprida a pregação, e a ouvissem todos 
os gentios; e fiquei livre da boca do leão, 

2 Timóteo 4:17 

os quais por meio da fé venceram reinos, 
praticaram a justiça, alcançaram 

promessas, fecharam a boca dos leões, 
apagaram a força do fogo, escaparam ao 
fio da espada, da fraqueza tiraram forças, 
tornaram-se poderosos na guerra, puseram 

em fuga exércitos estrangeiros. 
Hebreus 11:33-34 

Se alguém fala, fale como entregando 
oráculos de Deus; se alguém ministra, 

ministre segundo a força que Deus 
concede; para que em tudo Deus seja 

glorificado por meio de Jesus Cristo, ma 
quem pertencem a glória e o domínio para 

todo o sempre. Amém. 
1 Pedro 4:11 

Conheço as tuas obras (eis que tenho 
posto diante de ti uma porta aberta, que 
ninguém pode fechar), que tens pouca 

força, entretanto guardaste a minha 
palavra e não negaste o meu nome. 

Apocalipse 3:8 




