Mãe / Pai: As crianças precisam ser
ensinados, desde tenra idade, o que Deus
tem um plano especial para cada um de
nós. Devemos ajudá-los a rezar
diariamente a confiança de que Deus vai
trazer esse plano ao pass Se seguirmos as
orientações gerais que ele nos dá tudo ...
a agir com justiça e para o amor ea
misericórdia de caminhar humildemente
com seu Deus.
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Porque não me esqueci dos planos que
fiz a vosso respeito, planos de bem e não Dá novas forças à minha alma. Conduzde mal, para vos dar um futuro e uma
me pelos caminhos da justiça,para que eu
esperança.
honre o seu nome.
Jeremias 29:11
Salmos 23:3

Somos a obra-prima de Deus. Ele criounos de novo em Cristo Jesus, para que
possamos realizar todas as boas obras
que Deus planeou para nós.
Efésios 2:10

Eu conheço as coisas que tens feito.
Observei o teu trabalho e a tua
perseverança; sei que não podes tolerar
os maus e que soubeste pôr à prova os
que se dizem apóstolos e não o são,
verificando que são mentirosos.
Revelation 2:2

Guiarei os cegos por um caminho pelo
qual nunca tinham andado, por vias
que ignoravam. Farei com que as
trevas se tornem luz diante deles.
Alisarei o caminho que têm de pisar.
Nunca me esquecerei deles.
Isaiah 42:16

nunca nos esquecemos da actividade que
a fé vos inspira, de todo o vosso trabalho
feito por amor cristão, da vossa
persistência na esperança no nosso
Senhor Jesus Cristo.
1 Tessalonicenses 1:3

o guarda abre-lha, as ovelhas
ouvem a sua voz e aproximam-se
dele; ele chama as ovelhas pelo
seu nome e leva-as para fora.
João 10:3

Entrega o teu trabalho ao Senhor, e os
teus planos irão por diante.
Provérbios 16:3

para que todo aquele que pertence a
Deus seja recto e perfeitamente
habilitado a executar o que é bom.
2 Timóteo3:17

Envia-me a tua luz e a tua verdade, para
que me guiem,e me levem à tua santa
habitação, ao teu santo monte.
Salmos 43:3

