Mãe / Pai: Ninguém, criança ou adulto,
pode viver sem esperança. Ela é
provavelmente mais difícil para uma
criança a perder a esperança, mas é
definitivamente mais difícil para elas
para obter de volta uma vez que se
perdeu. Se o seu filho tenha perdido
esperança (torna-se deprimido) julgar
estes versos. Nada é difícil para a Deus.
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E nessa esperança não ficaremos
desiludidos, pois sentimos o amor de
Deus nos nossos corações pelo Espírito
Santo, que ele nos deu.
Romanos 5:5

Que Deus, o que vos deu esperança, vos
mantenha felizes e cheios da paz que
nasce pela fé, através do poder do
Espírito Santo nas vossas vidas.
Romanos 15:13

Alegrem-se na esperança de tudo aquilo
que Deus tem planeado para vocês.
Sejam pacientes nas dificuldades, orando
a Deus de forma constante.
Romanos 12:12

Há três coisas que hão-de perdurar: a fé,
a esperança e o amor; e destas a principal
é o amor.
1 Coríntios 13:13

E dessa forma aguardamos, numa
Mas eu continuarei à espera da tua ajuda, esperança feliz, o momento em que há-de
e te louvarei cada vez mais.
aparecer, revestido da sua glória, o
Salmos 71:14
grande Deus e Salvador Jesus Cristo.
Tito 2:13

Por meio dele confiam em Deus, que o
ressuscitou da morte e o glorificou, para
que a vossa fé e esperança descansem
nele.
1 Pedro 1:21

Mantenhamos firmemente a nossa
esperança, porque Deus é fiel, e nada
falhará do que promete
Hebrews 10:23

Vocês que confiam no Senhor,tenham,
pois, coragem, e o Senhor dará força ao
vosso coração.
Salmos 31:24

Com efeito, se trabalhamos e se lutamos,
é porque a nossa esperança está no Deus
vivo, que é o Salvador de todos os
homens, daqueles que aceitaram a sua
salvação.
1 Timóteo 4:10

Porque, afinal, não são vocês que
constituem o objecto das nossas
expectativas? E não são vocês que fazem
toda a nossa alegria, e que serão a nossa
recompensa espiritual perante o nosso
Senhor Jesus Cristo, quando ele voltar?
1 Tessalonicenses 2:19

Paulo, enviado de Jesus Cristo, por ordem
de Deus nosso Salvador e de Cristo Jesus,
que é a nossa esperança, dirige esta carta
a Timóteo, seu verdadeiro filho espiritual.
1 Timóteo 1:2

Mas nós vivemos na luz do dia; e é por
isso que devemos ser moderados,
revestindo-nos da couraça da fé e do
amor, tendo como capacete a esperança
da salvação
1 Tessalonicenses 5:8

aos quais quis dar a conhecer toda a
riqueza e o carácter glorioso deste
projecto não revelado antes aos homens.
Em síntese é isto: Cristo ocupando todo o
vosso ser; o que é já garantia total da vida
eterna passada na glória de Deus, que é a
nossa esperança agora.
Colossenses 1:27

por causa da esperança que vos está
reservado no céu. Essa esperança brotou
em vocês depois que ouviram a
mensagem de verdade do evangelho;
Colossenses 1:5

Somos todos um só corpo, e temos
todos o mesmo Espírito e fomos
todos chamados para um mesmo
futuro glorioso

E se a nossa esperança em Cristo é
unicamente para esta vida, nós somos as
pessoas mais miseráveis no mundo.
1 Coríntios 15:19

E desta forma, sendo declarados justos
pela sua graça, tornámo-nos herdeiros da
esperança da vida eterna.
Tito 3:7

E o nosso desejo é que cada um continue
mostrando o mesmo zelo até ao fim da
vida, até ao momento em que verão
completamente realizada a vossa
esperança.ÿ
Hebreus 6:11

Uma pessoa que obteve já o que pretendia
não necessita de ter esperança nessa coisa.
Mas quando esperamos o que ainda não
temos, esperamo-lo com paciência e
confiança.
Romanos 8:25

E com efeito ele nos livrou de
morte terrível, e esperamos que
assim nos livrará no futuro.
2 1 Coríntios 1:10

Mas tem alegria, sim, naqueles que o
temem e naqueles que se apoiam na sua
bondade.
Salmos 147:11

Efésios 4:4

