quando
estou com

NA

PREOCUPAÇÃO

DEUS me aliviará
Jesus disse:
Não se preocupem com a comida e com
a bebida que precisam para viver nem com
a roupa que precisam para se vestir...
O Pai de vocês, que está no céu, sabe que
vocês precisam de tudo isso. Portanto,
ponham em primeiro lugar o Reino de Deus
e aquilo que Deus quer, e ele lhes dará
todas essas coisas. Por isso, não fiquem
preocupados com o dia de amanhã, pois
o dia de amanhã trará as suas próprias
preocupações. Para cada dia bastam as
suas próprias dificuldades. Mateus 6.25, 32-34
Entregue os seus problemas ao Senhor, e
ele o ajudará; ele nunca deixa que fracasse
a pessoa que lhe obedece. Salmo 55.22
Não se preocupem com nada, mas em
todas as orações peçam a Deus o que
vocês precisam e orem sempre com o
coração agradecido. Filipenses 4.6

NA

SOLIDÃO...

DEUS estará perto
Ó Senhor, aqueles que te conhecem
confiam em ti, pois não abandonas os
que procuram a tua ajuda. Salmo 9.10
Eu sou o Senhor, o Deus de vocês; eu os
seguro pela mão e lhes digo: ‘Não fiquem
com medo, pois eu os ajudo.’ Isaías 41.13
Eu olho sempre para o Senhor, pois ele
me livra do perigo. Ó Deus, olha para mim
e tem pena de mim, pois estou sendo
perseguido e não tenho proteção!
Salmo 25.15-16

Ainda que o meu pai e a minha mãe me
abandonem, o Senhor cuidará de mim.
Salmo 27.10

Deus disse:
Eu nunca os deixarei e jamais os
abandonarei. Hebreus 13.5

NO

FRACASSO...

DEUS me motivará
Caímos, mas ficaremos novamente de pé;
agora, estamos na escuridão, mas o
Senhor será a nossa luz. Miquéias 7.8

O Senhor Deus sempre cumpre o que
promete; ele é fiel em tudo o que faz.
Ele ajuda os que estão em dificuldade e
levanta os que caem. Salmo 145.13-14

Ele fica perto dos que estão desanimados
e salva os que perderam a esperança.
Salmo 34.18

Depois de sofrerem por um pouco de
tempo, Deus os aperfeiçoará e dará
firmeza, força e verdadeira segurança.
1 Pedro 5.10

NO

DESÂNIMO...

DEUS me fortalecerá
No meu desespero, longe do meu lar,
eu te chamo pedindo ajuda. Põe-me em
segurança numa rocha bem alta.
Salmo 61.2

O Senhor disse: Seja forte e corajoso!
Não fique desanimado, nem tenha medo,
porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei
com você em qualquer lugar para onde
você for! Josué 1.9

Parem de lutar e fiquem sabendo que
eu sou Deus. Salmo 46.10
Que Deus, que nos dá essa esperança,
encha vocês de alegria e de paz, por meio
da fé que vocês têm nele, a fim de que a
esperança de vocês aumente pelo poder
do Espírito Santo! Romanos 15.13

EM PERIGO...

DEUS me protegerá
SENHOR Deus, tu és o meu defensor e o
meu protetor. Tu és o meu Deus eu confio
em ti. Salmo 91.2
O SENHOR guardará você de todo perigo;
ele protegerá a sua vida. Ele o guardará
quando você for e quando voltar, agora
e sempre. Salmo 121.7-8

Disse Jesus:

Deixo com vocês a minha paz. É a minha
paz que eu lhes dou; não lhes dou a paz
como o mundo a dá. Não fiquem aflitos,
nem tenham medo... Eu digo isso para
que, por estarem unidos comigo, vocês
tenham paz. No mundo vocês vão sofrer;
mas tenham coragem. Eu venci o mundo.
João 14.27; 16.33

NA

ANGÚSTIA...

DEUS me confortará
Disse o SENHOR:

Como a mãe consola o filho, eu também
consolarei vocês. Isaías 66.13
Ó Deus, defensor dos meus direitos,
responde-me quando eu te chamar! Eu
estava em dificuldade, mas tu me ajudaste.
Tem misericórdia de mim e ouve a minha
oração!
Salmo 4.1
O SENHOR Deus é bom. Em tempos difíceis,
ele salva o seu povo e cuida dos que
procuram a sua proteção. Naum 1.7
Disse Jesus:

Eu sou a luz do mundo; quem me segue
nunca andará na escuridão, mas terá a
luz da vida. João 8.12
Eu estou sofrendo, desesperado; ó Deus,
levanta-me e salva-me! Salmo 69.29

ENFRENTANDO
A MORTE...

DEUS me dará a vida
Ainda que eu ande por um vale escuro
como a morte, não terei medo de nada.
Pois tu, ó SENHOR Deus, estás comigo;
tu me proteges e me diriges. Salmo 23.4
Disse Jesus:

Eu sou a ressurreição e a vida. Quem
crê em mim, ainda que morra, viverá;
e quem vive e crê em mim nunca morrerá.
Você acredita nisso? João 11.25-26
Deus é o meu Salvador; eu confiarei nele
e não terei medo.Isaías 12.2
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