Mãe / Pai: Existem mais de 365
escrituras sobre o medo, mais do que
suficientes para cada dia do ano. Não é
um erro. Deus sabe que precisamos
deles. Ele conhece os nossos filhos
precisam delas.

Não temas, ó pequeno rebanho!
porque a vosso Pai agradou darvos o reino.
Lucas12:32

Não temas o pavor repentino, nem a
assolação dos ímpios quando vier.
Porque o Senhor será a tua confiança, e
guardará os teus pés de serem presos.
Provérbios 3:25-26

Não faça sua criança crescer sem bíblia
verses.Cut até os cartões e coloque-os
em uma tigela até a porta da frente.
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Porque Deus não nos deu o espírito de
covardia, mas de poder, de amor e de
moderação.
2 timóteo 1:7

Ainda que eu ande pelo vale da sombra
Quando te deitares, não temerás;
da morte, não temerei mal algum, porque
sim, tu te deitarás e o teu sono será tu estás comigo; a tua vara e o teu cajado
suave.
me consolam.
Provérbios 3:24

O receio do homem lhe arma laços; mas
o que confia no Senhor está seguro.
Provérbios 29:25

Salmos 23:4

Deus é o nosso refúgio e fortaleza,
socorro bem presente na angústia.
Salmos 46:1

Ora, quem é o que vos fará mal, se
fordes zelosos do bem?
1 Pedro 3:13

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

Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou;
eu não vo-la dou como o mundo a dá.
Não se turbe o vosso coração, nem se
atemorize.
João 14:27

Ele te cobre com as suas penas, e debaixo
das suas asas encontras refúgio; a sua
verdade é escudo e broquel.
Salmos 91:4

Portanto, não vos inquieteis, dizendo: Que Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio,
e do Altíssimo a tua habitação, nenhum
havemos de comer? ou: Que havemos de
mal te sucederá, nem praga alguma
beber? ou: Com que nos havemos de
chegará ã tua tenda.
vestir?
Salmos 91:9-10
Mateus 6:31

O Senhor é a minha luz e a minha
salvação; a quem temerei? O Senhor é a
força da minha vida; de quem me
recearei?
Salmos 27:1

Mas o que me der ouvidos habitará em
segurança, e estará tranqüilo, sem receio
do mal.
Provérbios 1:33

Mas em todas estas coisas somos mais
que vencedores, por aquele que nos amou.
Romanos 8:37

Não to mandei eu? Esforça-te, e tem bom
ânimo; não te atemorizes, nem te
espantes; porque o Senhor teu Deus está
contigo, por onde quer que andares.
Josué 1:9

Olhai para as aves do céu, que não
semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em
celeiros; e vosso Pai celestial as alimenta.
Não valeis vós muito mais do que elas?
Ora, qual de vós, por mais ansioso que
esteja, pode acrescentar um côvado ã sua
estatura?
Mateus 6:26-27

Confia no Senhor e faze o bem; assim
habitarás na terra, e te alimentarás em
segurança.
Salmos 37:3

Mas eu vos mostrarei a quem é que deveis
temer; temei aquele que, depois de matar,
tem poder para lançar no inferno; sim,
digo, a esse temei.
Lucas 12:5

No amor não há medo antes o perfeito
amor lança fora o medo; porque o medo
envolve castigo; e quem tem medo não
está aperfeiçoado no amor
1 João 4:18

Mas agora, assim diz o Senhor que te
criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel:
Não temas, porque eu te remi; chamei-te
pelo teu nome, tu és meu.
Isaías 43:1

