Mãe / Pai: Após o divórcio ou ferido de
qualquer natureza da criança é uma
tendência a querer coisas da forma como
eles eram. Eles querem agarrar ao do
passado. Uma forma de ajudar é dar à
criança um dólar letra e dizer-lhe se ele irá
dar-lhe de volta para você que você vai
dar-lhe US $ 5. Explique que Deus às
vezes é assim. Ele não nos levam a perder
coisas boas, mas quando nós fazemos ele
nos convida a abrir os nossos corações e
mãos para receber algo better.A segunda
boa coisa a fazer é memorizar estes
versículos bíblia em renovação.
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Se alguém está ligado a Cristo
transforma-se numa nova pessoa; as
coisas antigas passaram; tudo nele se fez
novo!
2 Coríntios

ele nos salvou pela lavagem purificadora
do Espírito Santo, da qual emergimos
como novamente nascidos, não por causa
de actos justos que tivéssemos praticado,
mas por causa da sua misericórdia
Tito 3:5

Os que vos roubam serão roubados; e os
que vos atacam serão atacados. Tornarei
a dar-vos a prosperidade e sararei as
vossas feridas. Actualmente chamam-vos
os proscritos e Jerusalém, o lugar que
ninguém procura.
Jeremias 30:17

Mas os que confiam no Senhor
renovarão as suas forças. Subirão
com asas como águias; correrão e
não se cansarão; andarão sem
desfalecerem.
Isaías 40:31

E o que estava sentado sobre o trono
disse: Estou a fazer tudo de novo! E
dirigindo-se a mim acrescentou: Escreve
o que te vou dizer, porque são palavras
verdadeiras e dignas de toda a confiança.
Apocalipse 21:5

Cria em mim, ó Deus, um coração limpo,
e dá-me uma mente renovada e firme.
Salmos 51:10

E que o vosso entendimento se renove
nas atitudes a tomar na vida.
Efésios 4:23

Agora estão revestidos duma nova vida
que se vai renovando no conhecimento,
segundo a imagem daquele que a criou.
Colossenses 3:10

Dá novas forças à minha alma.
Conduz-me pelos caminhos da
justiça,para que eu honre o seu
nome.
Salmos 23:3

O Senhor vos guiará continuamente e vos
encherá de toda a sorte de coisas boas,
dando-vos bem-estar e saúde. Serão
como um viçoso jardim bem regado com
frescas águas; serão como uma fonte
jorrando continuamente água abundante.
Isaías 58:11

