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fé

Fé vem de ouvir a 
Palavra de Deus.

Romanos 10:17







fé

Marcos 9:23

Tudo é possível,  
se você crer. 



Eu tinha orado  
exatamente por isto!





fé

Seja-vos feito  
segundo a vossa fé.

Mateus 9:29







fé

Provérbios 3:5

Confie no Senhor  
com todo o coração  
e não se apóie na  
sua inteligência.







fé

Isaías 26:3

O Senhor conservará 
em paz, o que tem  
a mente firme n’Ele;  
Por que ele confia  
em Você.
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2Timóteo 1:7

Deus não nos deu um 
espírito de temor, mas 
de poder, de amor e 
de moderação.







fé

Isaías 41:10

Não temas, Estou 
contigo, Eu sou seu 
Deus, lhe dou forças  
e lhe ajudo. 
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Filipenses 4:13 

Tudo posso em Cristo 
que me fortalece.
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Filipenses 4:19

Deus suprirá o  
que precisam.
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Hebreus 13:5

Não te deixarei,  
ou te abandonarei.



Estou me 
divertindo 
mais do que 
se tivéssemos 
saído!
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Romanos 8:28

Tudo contribui para 
o bem daqueles que 
amam a Deus. 



Não consigo 
falar na frente 
de tanta gente!

Consegue sim!  
Irei com  
você!
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2Coríntios 12:9

A Minha graça te 
basta porque, o Meu 
poder se aperfeiçoa 
na fraqueza. 
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Jesus me ajude a  
escolher o sapato certo!
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Se alguém tem  
falta de sabedoria, 
peça a Deus, e Ele 
dará a você.

Tiago 1:5



Se já acabou, pode  
vir me ajudar fazer  
uns biscoitinhos?
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Se deleita no  
Senhor, e Ele lhe  
dará o desejo do  
seu coração.

Salmo 37:4

Se já acabou, pode  
vir me ajudar fazer  
uns biscoitinhos?



Jesus, por  
favor, me  
ajude a encontrar 
os meus pais.

Elefante
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Entregue o seu 
caminho ao Senhor  
e Ele vai guiar  
seus passos.

Provérbios 3:6



Jesus veio ao mundo 
para demonstrar o 
amor de Deus por 
nós. Ele ama você! 
Para conhecer Jesus 
e recebê-lO no seu 
coração, só precisa 
pedir-Lhe:  

“Querido Jesus, 
por favor entre no 
meu coração. Eu 
acredito em Você e 
quero amá-lO como 
Você me ama. Por 
favor perdoe os 
meus pecados e me 
dê a vida eterna. 
Amém.” 


