Mãe / Pai: É a solitária criança que está
mais aberta a tentação ea pressão
exercida pelos pares. Temos de alertar
sobre os perigos deste filho de seguir a
multidão. É ainda mais importante para
ajudá-los a fazer amigos. Um bom ponto
de partida está a convidar os seus filhos
para visitar os amigos da sua casa ... pelo
menos uma vez por mês. Solicitando o
seu filho para memorizar um destes
versos última coisa à noite irá ajudar o
processo ao longo.
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rights reserved worldwide.

Mesmo quando andar pelo escuro
desfiladeiro da morte,não terei
medo,
porque tu estarás comigo. A tua
vara e o teu cajado me amparam.
Salmos 23:4

Eu revelei-te a eles e continuarei a
revelar-te, para que o amor que tens por
mim esteja neles, e eu neles esteja
também.
João 17:26

Não, não vos abandonarei nem vos
deixarei na orfandade; antes virei até
vocês. Mais um pouco e terei saído do
mundo, mas continuarei convosco.
João 14:18

Ainda que o meu próprio pai, ou a minha
mãe, me abandonassem,tu, Senhor, me
recolherias.
Salmos 27:10

O Senhor é o meu pastor,por isso
nada me faltará.

Deus é o nosso refúgio e a nossa força;é
um socorro infalível nos tempos de
angústia.
Salmos 46:1

Salmos 23:1

Uma virgem conceberá, e dará à luz um
filho e ser-lhe-á posto o nome de
Emanuel. Emanuel quer dizer: Deus está
connosco.
Mattheüs 1:23

Abandonem-lhe toda a vossa ansiedade,
porque ele cuida de vocês.
1 Pedro 5:7

E podem ter a certeza de que quanto
mais sofrermos por causa de Cristo, tanto
mais ele mostrará para connosco o seu
conforto através de Cristo.
2 Coríntios1:5

Fujam do amor ao dinheiro; contentemse com o que têm, porque Deus disse:
Não te deixarei, nem te abandonarei.
Hebreus 13:5

Por isso não devemos ser como escravos
Sempre chamarei por ti, quando me
medrosos e servis, mas devemos
encontrar em angústia, porque sei que me
comportarmo-nos como verdadeiros
respondes.
filhos de Deus, recebidos no seio da sua
Psalmen 86:7
família e chamando-lhe realmente querido
Pai.
Romanos 8:15

Porque não é do seu agrado o afligir as
pessoas, o fazê-las tristes.
Lamentaçôes de Jeremias 3:33

Porque tudo o que anteriormente foi
escrito, é para nos ensinar, para que pela
paciência e pelo encorajamento das
escrituras, aguardemos esperançadamente
as promessas de Deus.
Romanos 15:4

É ele quem nos conforta nas nossas
tribulações; e isto para que também
possamos ajudar outros que estejam
aflitos, com a mesma ajuda e conforto que
Deus nos deu.
2 Coríntios1:4

Felizes os que se lamentam, porque serão
consolados.
Mateus 5:4

Isto significa: Se você está solitário ir à igreja.

Louvado seja o nosso Deus, o Pai de
nosso Senhor Jesus Cristo, e a fonte de
toda a misericórdia e ajuda!
2 Coríntios 1:3

Mas se vivermos na luz da presença de
Deus, então existirá fraternidade de uns
com os outros, e o sangue de Jesus, seu
Filho, nos purifica de todo o pecado.1
John 1:7
Isto significa: Se você está solitário ir à igreja.

Isto significa que se você é solitário ler a Bíblia.

Estamos a comunicar-vos aquilo que
realmente vimos e ouvimos, para que
possam participar connosco da comunhão
que temos com o Pai e com Jesus Cristo,
seu Filho.,
1 John 1:3

Por isso animem-se uns aos outros,
contribuindo mutuamente para o
fortalecimento da fé; é aliás isso que têm
vindo a fazer.
1 Tessalonicenses 5:11

Porque Deus, que vos chamou para um
relacionamento maravilhoso com seu
Filho Jesus Cristo nosso Senhor, sempre
cumpre aquilo que diz.
1 Corinthians 1:9

e juntaram-se aos outros crentes,
participando regularmente no ensino
administrado pelos apóstolos, na união
fraterna, no partir do pão e nas orações.
Acts 2:42
Isto significa: Se você está solitário ir à igreja.

