As Promessas de Deus
Jesus respondeu: "Está escrito: ‘Nem só de pão viverá o homem,
mas de toda palavra que procede da boca de Deus’". - Mateus 4:4
O Senhor é fiel em todas as suas promessas
e é bondoso em tudo o que faz.
Salmos 145:13
ORAÇÃO
Isaías 65:24 ... antes que eles chamam eu vou responder ...
Salmo 37:4 ... deleite no Senhor, ele dá desejos do seu coração ...
Salmo 37:5 ... Entrega o teu caminho ao Senhor, ele vai trazê-lo para passar ...
Jeremias 33:3 ... me chame e eu te mostrarei coisas grandes e firmes
Jeremias 32:17-18 ... você fez o céu ... nada é muito difícil para você ...
Mateus 18:19 ... se houver dois concordam ... toque ... perguntar, ele vai ser feito ...
PAZ
Isaías 26:3 ... Ele vai mantê-lo em perfeita paz ...
Isaías 32:17 ... o trabalho da justiça será paz ...
Jeremias 29:11 ... os pensamentos penso de você é a paz, não o mal ...
Salmo 37:37 ... o fim do homem reto é a paz ...
PROTEÇÃO
Salmo 91:3 ... ele deve entregar a partir de laço, peste, seta terror, ...
Isaías 54:17 ... nenhuma arma forjada contra você prosperará ...
Isaías 43:2 ... quando passar através da água não transborde você ...
Jeremias 15:20 ... Eu vou fazer de você uma parede de aço, eles não vão prevalecer ..
Salmo 5:11-12 ... os que confiam em você, grite de alegria, você defendê-los ...
PROVISOES
Salmo 34:10 ... leões têm fome ... mas você não faltará qualquer coisa boa ...
Salmo 37:25 ... Eu não vi o justo desamparado ou mendicância ...
Filipenses 4:19 ... meu Deus suprirá todas as vossas necessidades ...
II Coríntios 9:8 ... Deus é capaz de fazer toda a graça para você ...
SUCESSO
Josué 1:8 ... então você deve dar lugar próspero, e ter sucesso
Salmo 01:03 ... tudo o que ele não deve prosperar ...
Romanos 8:28 ... todas as coisas contribuem juntamente para o bem dele ...

FORÇA
Isaías 40:29 ... Ele dá força ao cansado ...
Isaías 40:31 ... os que esperam no Senhor renovam as suas forças ...
Isaías 41:10 não temas ... pois eu estou com você ... Eu vou te ajudar
Isaías 41:13 ... o Senhor vai segurar sua mão direita ...
II Coríntios 12:9 ... a minha graça é suficiente para você ...
LIBERTAÇÃO
Salmo 34:17,19 ... o grito justo eo Senhor ouve e entrega de problemas
Salmos 34:7,8 ... acampa anjos ao redor dos que o temem ...
Isaías 59:19 ... quando inimigo vem como inundação ... Senhor vai ficar contra ele
DIREÇÃO & LIDERANÇA
Salmo 32:8 ... Eu vou instruir e ensinar-lhe o caminho a percorrer ...
Salmo 37:23 ... passos do homem bom são confirmados pelo Senhor
Provérbios 3:06 ... Em seus caminhos, reconhece ele, e ele endireitará as tuas veredas ...
Provérbios 16:3,9 ... Entrega o teu caminho... e seus pensamentos serão estabelecidos ...
Isaías 30:21 ... ouvirá uma palavra atrás de você dizendo 'este é o caminho, andai por ele'
Isaías 58:11 ... O Senhor te guiará continuamente ...
MEDOS & ANSIEDADES
II Timóteo 1:7 ... Deus não deu o espírito de medo, mas de boa mente ..
Isaías 41:10 ... não temer pois eu estou com você, eu vou te ajudar ..
Isaías 41:13 ... não temer eu vou te ajudar ...
Salmo 34:4 ... procurei ... Livrou-me de todos os meus medos ...
ALMAS PERDIDAS
Salmo 02:08 ... me perguntar e eu darei nações por herança ...
Salmo 126:6 ... o que semeia e chora ... porão molhos com ele ...
II Pedro 3:9 ... Senhor não retarda ... não querendo nenhum pereça ...
SEUS FILHOS
Isaías 54:11-13 ... todos os seus filhos serão ensinados do Senhor ...
Salmo 127:3 ... os filhos são herança do Senhor ... a sua recompensa ...
Isaías 59:21 ... as minhas palavras não saem da boca de sua semente de ...
Isaías 44:3 ... Eu derramarei o meu Espírito sobre a tua descendência ea descendência ...
Provérbios 22:6 ... treinar uma criança ... quando o velho ... ele não se desviará dele ..
SABEDORIA
Isaías 50:4 ... Senhor me dá língua erudita saber como falar ..
Salmo 19:7 ... A lei ... é perfeito ... e dá sabedoria aos simples ...
Provérbios 1:07 ... O temor do Senhor é princípio do conhecimento ...
Tiago 1:5 ... falta de sabedoria? Pedir a Deus que dá liberalmente a todos os homens ...

PERDÃO
Salmo 86:5 ... tu Senhor és bom ... pronto a perdoar ...
I João 1:09 ... Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel ... para perdoar ... tudo ..
Isaías 1:18 ... ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata eles se tornarão brancos como
a neve
Isaías 43:25 ... Eu sou Aquele que apaga as transgressões ...
SITUAÇÕES IMPOSSÍVEIS
Jeremias 32:17,27 ... Ah Senhor Deus ... não há nada difícil demais para você ...
Filipenses 1:06 ... aquele que começou a boa obra em você vai realizá-la 'til.
Atos 20:32 ... a palavra de Sua graça ... é capaz de construir o edifício ...
Efésios 3:20 ... capaz de muito mais abundantemente ... pelo poder em nós ...
Judas 24 ... capaz de mantê-lo ... apresentar-vos irrepreensíveis ...
CURA DIVINA
Êxodo 15:26 ... Eu sou o Senhor que te sara
Salmo 103:3-4 ... que perdoa tudo ... sara todas as tuas enfermidades ...
Tiago 5:15 ... a oração da fé salvará o doente ...
Mateus 8:17 ... Ele levou nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças ...
SONO
Provérbios 3:24 ... você deve deitar-se e seu sono será doce ...
Salmo 04:08 ... eu vou ... dormir por que você me faz habitar em segurança ..
Salmo 127:2 ... por isso ele dá seus amados o sono ...
PALAVRA DE DEUS
Isaías 55:11 ... não voltará vazio ... deve realizar e prosperar ...
Jeremias 23:29 ... Não é a minha palavra fogo ... como um martelo
Atos 20:32 ... que é capaz de construir-lo e dar-lhe a herança
Hebreus 4:12 ... é rápido, poderoso, afiado, piercing, dividindo, discernindo ..
2 Timóteo 2:9 ... palavra de Deus não está presa ...
2 Timóteo 3:16 ... é proveitosa para ensinar, repreender instrução, ...
FÉ EM AS PROMESSAS DE DEUS
Hebreus 11:6 Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que
ele existe e que recompensa aqueles que o buscam.
2 Coríntios 1:20... Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas têm em Cristo o
"sim". Por isso, por meio dele, o "Amém" é pronunciado por nós para a glória de Deus.
2 Pedro 1:4...Por intermédio destas ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para
que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há
no mundo, causada pela cobiça.
Efésios 3:20-21... Àquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou
pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo
Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre! Amém!

A FIDELIDADE DE DEUS
Gênesis 8:22 Enquanto a terra, sementeira e sega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite,
não cessarão.
Gênesis 9:13 eu definir o meu arco nas nuvens, e ele será por sinal da aliança entre mim ea terra.
Deuteronômio 31:6 Seja forte e tem bom ânimo, não temais, nem ter medo deles, porque o
SENHOR, teu Deus, ele é que vai contigo, ele não te deixará, nem te desampararei.
Deuteronômio 31:8 E o SENHOR, pois, é aquele que vai adiante de ti; ele será contigo, não te
deixará, nem te desamparará; não temas, nem te espantes.
1 Crônicas 28:20 E disse Davi a Salomão, seu filho: Sê forte e corajoso, e fazê-lo: não temais,
nem vos espantes, porque o Senhor Deus, meu Deus, é contigo, ele não te deixará, nem te
abandonar, até que acabes toda a obra para o serviço da casa do Senhor.
Lamentações 3:23 Teus misericórdias são novas a cada manhã; grande é a tua fidelidade.
Jeremias 29:11 Eu sei os pensamentos que penso de você ...
Josué 1:5 Não nenhum homem deve ser capaz de estar diante de ti todos os dias da tua vida:
como fui com Moisés, assim serei contigo: não te deixarei, nem te desampararei.
Jeremias 33:20 Se vós, pode quebrar o meu pacto com o dia, ea minha aliança com a noite, e que
não deve haver dia e noite a seu tempo, 21 também se poderá invalidar o meu pacto com Davi,
meu servo, ...
Jeremias 33:25 Assim diz o Senhor: Se a minha aliança não ser com o dia ea noite, e se eu não
tiver determinado as ordenanças dos céus e da terra; 26 Então eu rejeitarei a descendência de
Jacó,
Habacuque 3:17-18 Ainda que a figueira não deve floresça, nem haja fruto na vide; o produto da
oliveira minta, e os campos não produzam mantimento; do rebanho deve ser cortado da dobra, e
não há haverá rebanho nas bancas: 18 Todavia eu me alegrarei no Senhor, eu vou exulto no Deus
da minha salvação.

