Mãe / Pai:
Toda moça quer ser bonito. Próximo
aniversário retira-se este conjunto de
versículos bíblicos sobre beleza. Faça-os
em um pouco de convés e envolvê-los
com uma bonita fita. O seu filho irá
sempre lembrar que esta é dom especial.
Sua Escola Dominical cada classe
poderão obter um pacote sobre o tempo
do concurso Miss America.
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Enquanto orava, o seu rosto começou
a brilhar, e o vestuário ficou de uma
brancura resplandecente de luz.

Lucas 9:29
Rezando você poderia fazer bonito?

Os encantos femininos podem enganar; a
beleza não dura sempre. Mas uma
mulher que ama e teme Deus, essa
merece todos os elogios.
Provérbios 31:30

Aos olhos de Deus, ele era o delicado
rebento duma planta, que brota duma
A luz gloriosa de Deus brilha desde o seu
raiz numa terra seca e estéril. Mas aos
belo templo no Monte Sião.
nossos olhos não tinha atractivo nenhum,
nada que nos fizesse interessarmo-nos
Salmos 50:2
por ele.
Isaias 53:2

Uma coisa sobretudo desejo que Deus
E como irá alguém para lhes falar se não
me faça,e é aquilo que mais procuro:
for enviado? É disso que falam as
ter o privilégio de morar na casa do
Escrituras quando dizem: Como são
Senhor todos os dias da minha vida, para
belos os pés daqueles que anunciam boas
poder apreciar as suas maravilhas,e
novas.
meditar na sua perfeição.
Romanos 10:15
Salmos 27:4

Que a vossa beleza seja sobretudo
interior, feita do encanto permanente de
um carácter terno e sossegado, o que é
precioso diante de Deus.
1 Pedro 3:4

E quanto àqueles que gozavam de mais
consideração entre eles - aliás o que
essas pessoas tenham sido não me
interessa, visto que perante Deus somos
todos iguais - o facto é que esses nada
tiveram a dizer em relação à mensagem
que eu estava a pregar.
Gálatas 2:6

Não estejam preocupadas quanto à
beleza exterior, que consiste no arranjo
dos cabelos, nas modas de vestuário ou
nas jóias caras.
1 Pedro 3:3

Mas Jesus respondeu: Deixem-na em
paz. Porque dizem mal dela por ter feito
uma coisa boa?
Marcos 14:6

