Mãe / Pai:
Todo menino anseia a ser forte. Próximo
aniversário fazer recorte de um conjunto
de bíblia estes versos e amarrar-los até
um sapato com corda. É a única maneira
de sabermos para ajudá-lo a
compreender o que tem tudo a ver com
verdadeira força.
Se você ensinar um domingo Escola
Classe aguardar o seu esporte preferido e
começar a fazer um conjunto de cartas
para cada um menino na turma.
Scriptures taken from O Livro. Copyright © 2000
by International Bible Society®Used by
permission. All rights reserved worldwide.

Deus disse uma coisa que tenho ouvido
repetidas vezes, que o verdadeiro poder
só a ele pertence.
Salmos 62:11

O menino ia crescendo e o seu
espírito amadurecia; mais tarde
vivia no deserto, até que começou
com o seu trabalho público em
Israel.
Lucas 1:80

Tenho pois alegria nas fraquezas, nos
insultos, nas privações, nas perseguições,
nas dificuldades; pois que as suporto por
amor de Cristo. Porque, quando estou
fraco, é então que sou forte.
2 Coríntios 12:10

Foi o nome de Jesus que curou este
homem, e sabem como ele dantes era
coxo. A fé no nome de Jesus, fé que nos
vem de Deus, é que produziu esta cura
perfeita.
Atos 3:16

Deus ama-te muito, disse ele; não tenhas
receio! Acalma-te e anima-te; sim,
anima-te!Enquanto me dizia isto, sentime mais forte e respondi-lhe: Podes
falar, Senhor, porque me fortaleceste.
Daniel 10:19

Cada pessoa encoraja o seu vizinho e
diz: Não te preocupes. Havemos de
ganhar.
Isaias 41:6

Jesus respondeu: O vosso mal é não
conhecerem nem as Escrituras nem o
poder de Deus. Porque, quando os
mortos ressuscitarem, não estarão
casados, antes serão como os anjos.
Marcos 12:24

Diga o fraco: Sou forte! Juntem-se e
venham, povos de toda a parte agora,
Senhor, faz descer ali os teus valentes!
Joel 3:10

Estejam equipados com todas as armas
de Deus para que possam permanecer
firmes sem cair nas astutas ciladas do
Diabo.
Efésios 6:11

Porque desejo visitar-vos para estimular
a vossa vida espiritual e ajudar-vos a
crescer em força no Senhor, para ao
mesmo tempo ser também encorajado
pela nossa fé comum.
Romanos 1:11

Mas o Senhor é fiel. Ele vos
fortalecerá e vos guardará dos
ataques do maligno.
2 Tessalonicenses 3:3

Que o Senhor Jesus Cristo e o nosso Deus
e Pai que nos amou e, sem que o
tenhamos merecido, nos consola, para
sempre, e nos enche duma grande
esperança, encoraje os vossos corações, e
renove as vossas forças em tudo o que
fizerem, seja por palavras, seja por actos.
2 Tessalonicenses 2:16-17

para vos tornar mais ousados, e sem falha
na vossa santidade, diante do nosso Deus
e Pai, quando nosso Senhor Jesus Cristo
vier, na companhia de todos quantos lhe
pertencem.
1 Tessalonicenses 3:13

Que as raízes do vosso ser se implantem
através de uma clara compreensão e
em Cristo, que Cristo seja o alicerce sobre
sabedoria das coisas espirituais, a fim de
o qual a vossa vida é construída com
Posso suportar todas as coisas com a
que a vossa conduta seja digna do Senhor,
solidez, através da vossa fé nele, fiéis ao
ajuda de Cristo, que é a fonte da minha
agradando-lhe em tudo, dando frutos em
que vos foi ensinado, e abundando em
força.
toda a espécie de actos bons, e crescendo
gratidão a Deus, por tudo que ele tem
Filipenses 4:13
no conhecimento de Deus.
feito.
Colossenses 1:10-11
Colossenses 2:7
O plano de Deus, considerado absurdo, é
afinal bem mais inteligente do que o mais
sábio dos planos construídos pelos
homens. E Deus, naquilo que os homens
podem considerar como uma fraqueza, é
bem mais forte do que qualquer força
humana.
1 Coríntios 1:25

Estou muito reconhecido a Cristo Jesus
nosso Senhor, que me tem dado forças,
porque me considerou digno de estar ao
seu serviço;
1 Timóteo 1:12

Mas o Senhor assistiu-me e deu-me forças
para eu poder anunciar inteiramente a
mensagem de Deus ali mesmo, de forma
que toda aquela assistência de gentios
pôde ouvir o evangelho. E assim o Senhor
me livrou da boca do leão.
2 Timóteo 4:17

pessoas que pela fé conquistaram nações,
praticaram a justiça, obtiveram a
realização das promessas, fecharam a
boca de leões, anularam a força do fogo,
escaparam de morrer à espada, da
fraqueza tiraram forças, foram valentes
nas batalhas, fizeram recuar exércitos de
estrangeiros. Hebreus 11:33-34

Alguém é chamado a falar em público? Que
o faça como se Deus mesmo falasse por ele.
Alguém é chamado a prestar serviços aos
outros? Que o faça com as forças que Deus
lhe concede, para que Deus seja glorificado
em tudo, por meio de Jesus Cristo. A ele seja
dada a glória e o poder para todo o sempre.
Que assim seja!
1 Pedro 4:11

Conheço toda a tua actividade. Abri
diante de ti uma porta que ninguém
poderá fechar. É verdade que tens pouca
força, mas obedeceste à minha palavra e
não negaste o meu nome.
Apocalipse 3:8

