Mãe / Pai: Alegria é uma questão de
quem somos com. Restaurando uma
alegria da criança pode ser tão simples
como dar-lhe um pouco de seu tempo.
Outra maneira de ajudá-los é dar-lhes
uma Bíblia Verso para memorizar.
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Disse-lhes mais: Ide, comei as gorduras,
e bebei as doçuras, e enviai porções aos
que não têm nada preparado para si;
porque este dia é consagrado ao nosso
Senhor. Portanto não vos entristeçais,
pois a alegria do Senhor é a vossa força.
Neemias 8:10
Make sure that nobody pays back wrong
for wrong, but always try to be kind to
each other and to everyone else. Be
joyful always; pray continually;
1 Thessalonians 5:15-17

fizeste-me conhecer os caminhos
da vida; encher-me-ás de alegria
na tua presença.
Atos 2:28

porque o reino de Deus não consiste no
comer e no beber, mas na justiça, na
paz, e na alegria no Espírito Santo.
Romanos 14:17

Mas o fruto do Espírito é: o amor, o
gozo, a paz, a longanimidade, a
benignidade, a bondade, a fidelidade.
Gálatas 5:22

a quem, sem o terdes visto, amais; no
qual, sem agora o verdes, mas crendo,
exultais com gozo inefável e cheio de
glória,
1 Pedro 1:8

The ransomed of the LORD will return.
They will enter Zion with singing;
everlasting joy will crown their
heads. Gladness and joy will overtake
them, and sorrow and sighing will flee
away.
Isaiah 51:11

Shouts of joy and victory
resound in the tents of the righteous:
"The LORD's right hand has done
mighty things!
Psalm 118:15

being strengthened with all power
according to his glorious might so that
you may have great endurance and
patience, and joyfully giving thanks to
the Father
Colossians 1:10-12

So with you: Now is your time of grief,
but I will see you again and you will
rejoice, and no one will take away your
joy.
John 16:22

But let all who take refuge in you be glad; But let all who take refuge in you be glad;
let them ever sing for joy.
let them ever sing for joy.
Spread your protection over them,
Spread your protection over them,
that those who love your name may
that those who love your name may
rejoice in you.
rejoice in you.
Psalms 118:24
Psalms 5:11

He will be a joy and delight to you, and
many will rejoice because of his birth,
Luke 1:14

In all my prayers for all of you, I always
pray with joy
Philippians 1:4

Ora, o Deus de esperança vos encha de
todo o gozo e paz na vossa fé, para que
abundeis na esperança pelo poder do
Espírito Santo.
Romanos 15:13

If you obey my commands, you will
remain in my love, just as I have obeyed
my Father's commands and remain in his
love. I have told you this so that my joy
may be in you and that your joy may be
complete.
John 15:10-11

alegrai-vos na esperança, sede pacientes
na tribulação, perseverai na oração;
Romanos 12:12

Então os fez subir para sua casa, pôs-lhes
a mesa e alegrou- se muito com toda a sua
casa, por ter crido em Deus.
Atos 16:34

Contudo não deixou de dar testemunho de
si mesmo, fazendo o bem, dando-vos
chuvas do céu e estações frutíferas,
enchendo-vos de mantimento, e de alegria
os vossos corações.
Atos 14:17

Os discípulos, porém, estavam cheios de
alegria e do Espírito Santo.
Atos 13:52

It has given me great joy to find some of
your children walking in the truth, just as
the Father commanded us.
2 John 1:4

yet I will rejoice in the LORD,
I will be joyful in God my Savior.
Habakuk 3:18

