Mãe / Pai: Crianças de resistir à
mudança. Eles querem que as coisas ...
da maneira que eles eram. Uma forma de Pois te restaurarei a saúde e te sararei as mas os que esperam no Senhor renovarão
as suas forças; subirão com asas como
feridas, diz o Senhor; porque te
ajudar é dar à criança um dólar bill e
águias; correrão, e não se cansarão;
chamaram a repudiada, dizendo: É Sião,
dizer-lhe se ele vai dar-lhe de volta a
andarão, e não se fatigarão.
ã qual já ninguém procura.
você que você vai dar-lhe $ 5. Explique
Isaias 40:31
Jeremias 30:17
que Deus às vezes é assim. Ele não nos
levam a perder as coisas boas, mas
quando nós fazemos ele convida-nos a
abrir as nossas mãos e corações para
receber alguma coisa better.A segunda
E o que estava assentado sobre o trono
boa coisa a fazer é memorizar bíblia estes
disse: Eis que faço novas todas as coisas. Cria em mim, ó Deus, um coração puro,
versos sobre a renovação.
e renova em mim um espírito estável.
E acrescentou: Escreve; porque estas
palavras são fiéis e verdadeiras.
Salmos 51:10
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Apocalipse 21:5
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Pelo que, se alguém está em Cristo, nova
criatura é; as coisas velhas já passaram;
eis que tudo se fez novo.
2 Coríntios 5:17

não em virtude de obras de justiça que
nós houvéssemos feito, mas segundo a
sua misericórdia, nos salvou mediante
o lavar da regeneração e renovação
pelo Espírito Santo,
Tito 3:5

a vos renovar no espírito da vossa mente;
Efésios 4:23

e vos vestistes do novo, que se renova
para o pleno conhecimento, segundo a
imagem daquele que o criou;
Colossenses 3:10

O Senhor te guiará continuamente, e te
fartará até em lugares áridos, e fortificará
Refrigera a minha alma; guia-me nas
os teus ossos; serás como um jardim
veredas da justiça por amor do seu nome.
regado, e como um manancial, cujas
Salmos 23:3
águas nunca falham.
Isaias 58:11

