Se tenho o Vosso favor, Senhor, dignai-Vos caminhar no
meio de nós: somos um povo de cabeça dura, mas
perdoai as nossas iniquidades e aceitai-nos como
propriedade Vossa.

Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para
connosco: em ter enviado ao mundo o Seu Filho único
para expiar os nossos pecados.

Êxodo 34, 9

I João 4, 7-10

Enquanto viveres, estarei contigo como estive com
Moisés; não te deixarei nem te abandonarei.
Sê firme e corajoso.

Revesti-vos de humildade; porque Deus resiste aos
soberbos, mas dá a sua graça aos humildes.
Confiai-lhe todas as vossas preocupações,
porque Ele tem cuidado de vós.

Josué 1, 5-6

I Pedro 5, 5-7

Senhor , meu Deus, atendei à prece suplicante do vosso
servo, atendei o clamor e os votos que ele vos dirige.

Alguém entre vós está triste? Reze. Está alegre? Cante.
Está enfermo? Chame os presbíteros da Igreja, e estes
façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome
do Senhor. A oração da fé salvará o enfermo e o Senhor
o restabelecerá.

II Crónicas 6, 19

Tiago 5,13-15

A confiança que depositamos n’Ele é esta: tudo quanto
lhe pedirmos, se for conforme à Sua vontade, Ele nos
atenderá. E se sabemos que Ele nos atende em tudo
quanto lhe pedirmos, sabemos daí que já recebemos o
que pedimos.

Deus disse: não te deixarei nem desampararei. Por isso
é que podemos dizer com confiança:
o Senhor é o meu socorro, e nada tenho a temer.

I João 5, 14 -15

Hebreus 13,5-6

A fé é o fundamento da esperança,
é uma certeza a respeito do que não se vê.

Hebreus 11, 1

Não vos inquietais com nada! Em todas as
circunstâncias apresentai a Deus as vossas
preocupações, mediante a oração,
as súplicas e a acção de graças.
E a paz de Deus guardará os vossos corações
e os vossos pensamentos em Cristo Jesus.
Filipenses 4,6-7

O Senhor é a minha força e a minha alegria.
Ele é o meu salvador.

Êxodo 15, 1-2

Persigo o alvo, rumo ao prémio celeste, ao qual Deus
nos chama em Jesus. Contudo, seja qual for o grau a
que chegarmos, o que importa é prosseguir
decididamente.

Filipenses 3, 14-16

É para que sejamos homens livres
que Cristo nos libertou.

Gálatas 5, 1

A prova de que sois filhos é que Deus enviou aos vossos
corações o Espírito de seu Filho que clama:
Abba, Pai.

Gálatas 4, 6

Deus criou o homem para a imortalidade,
e fê-lo à imagem da sua própria natureza.

Sabedoria 2, 23

As almas dos justos estão na mão de Deus,
e nenhum tormento os tocará.

Sabedoria 3, 1

Os que põem a sua confiança n’Ele compreenderão a
verdade, e os que Lhe forem fiéis habitarão com Ele no
amor: porque os seus eleitos são dignos de favor e
misericórdia.

Como é belo para a velhice saber julgar, e para os
anciãos saber aconselhar!
Como é bela a sabedoria nas pessoas de idade
avançada, e a inteligência com a prudência nas pessoas
honradas!

Sabedoria 3, 9

Eclesiástico 25, 6-7

Aceita tudo o que te acontecer. Na dor, permanece
firme; na humilhação, tem paciência. Pois é pelo fogo
que se experimentam o ouro e a prata, e os homens
agradáveis a Deus, pelo caminho da humilhação.
Põe a tua confiança em Deus e Ele te salvará; orienta
bem o teu caminho e espera n’Ele.
Eclesiástico 2, 4-6

Vós que temeis o Senhor, esperai na sua misericórdia;
não vos afasteis dele, para que não caiais; tende
confiança nele, esperai nele, amai-o, e os vossos
corações encher-se-ão de luz.
Pois Deus é cheio de bondade e de misericórdia.
Eclesiástico 2, 7-13

A compaixão do homem diz respeito ao seu próximo,
mas a misericórdia divina estende-se
sobre todo o ser vivo.

Eclesiástico 18,12

Tu és meu servo, eu te escolhi, e não te rejeitei, nada
temas porque estou contigo, não lances olhares
desesperados, pois eu sou o teu Deus;
eu te fortaleço e venho em teu socorro;
eu te amparo com a minha destra vitoriosa.
Isaías 41, 9-10

Pois eu, o Senhor, teu Deus, seguro-te pela mão e digote: Nada temas, eu venho em teu auxílio.
Portanto, nada de medo.

Isaías, 41,13-14

Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Bati e abrir-sevos-á. Porque todo aquele que pede, recebe.
Quem busca, acha. A quem bate, abrir-se-á.

Mateus 7, 7-8

Eis que diz o Senhor: nada temas, pois eu resgato-te, eu
chamo-te pelo nome, és meu; se tiveres de atravessar a
água, estarei contigo e os rios não te submergirão; se
caminhares pelo fogo, não te queimarás, pois eu sou o
teu Deus, teu Salvador. És precioso aos meus olhos,
porque te aprecio e te amo. Fica, tranquilo, pois estou
contigo.
Isaías 42, 1-5

Mateus 11, 28-30

Tudo o que pedirdes com fé na oração,
vós o alcançareis.

Mateus 21, 22
Pode uma mulher esquecer-se daquele que amamenta?
Não ter ternura pelo fruto das suas entranhas?
E mesmo que ela o esquecesse, eu nunca te esqueceria.
Eis que estás gravada na palma das minhas mãos,
tenho sempre sob os olhos a tua vida.
Isaías 49, 15-16

Tudo o que pedirdes na oração,
crede que o recebereis, e ser-vos-á dado.

Marcos 11, 24
Bendito o homem que deposita a sua confiança no
Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Assemelha-se à
árvore plantada perto da água, se vier o calor;
ela não temerá.

Jeremias 17, 7-8

Abbá! Pai!.
Tudo te é possível, afasta de mim este cálice!
Contudo não se faça o que eu quero,
senão o que Tu queres.

Marcos 14, 36
Vinde a mim, vós todos que estais cansados e
oprimidos e eu vos aliviarei, Tomais o meu jugo sobre
vós e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde
de coração e achareis repouso para as vossas almas.
Porque o meu jugo é suave e o meu peso é leve.
Senhor, não te incomodes tanto, porque não sou digno
de que entres em minha casa; por isso nem me achei
digno de chegar-me a ti. Mas diz somente uma palavra
e o meu servo será curado.

Lucas 7, 6-7

Não vos inquieteis com o que haveis de comer ou
beber; e não andeis com vãs preocupações. Vosso Pai
bem sabe que preciseis de tudo isso. Buscai antes o
Reino de Deus e a sua justiça e todas estas coisas vos
serão dadas por acréscimo.

Romanos 12, 11

Tenho para mim que os sofrimentos da vida presente
não têm proporção alguma com a glória futura
que nos deve ser manifestada.

Lucas 12, 29-31

Romanos 8, 18

Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê
naquele que me enviou tem a vida eterna e não incorre
na condenação, mas passou da morte à vida.

Em verdade, em verdade vos digo:
o que pedirdes ao Pai em meu nome Ele vo-lo dará.
Pedi e recebereis para que a vossa alegria seja perfeita.

João 5, 24

João 16, 23-24

Vivei com alegria. Tendei à perfeição, animai-vos, tende
um só coração, vivei em paz,
e o Deus do amor e da paz estará convosco.

Tudo o que pedirdes ao Pai me meu nome, vo-lo farei,
para que o Pai seja glorificado no Filho.
Qualquer coisa que pedirdes em meu nome, vo-lo farei.

II Coríntios 13, 11

João 14,12-14

Sede alegres na esperança, pacientes na tribulação
e perseverantes na oração.

Senhor a quem iríamos nós?
Tu tens palavras de vida eterna.
E nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus.

João 6, 68-69

Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que
dura até à vida eterna, que o Filho do homem vos dará.

Salmo 9, 10-11

Guardai-me, ó Deus, porque em vós procuro refúgio.
Sois o meu Deus,
fora de vós não há felicidade para mim.

João 6, 27

Salmo 15, 1-2

Vós sois, Senhor, para mim um escudo: vós sois a minha
glória, vós me levantais a cabeça. Mal elevo a voz para
o Senhor, ele responde-me da sua montanha santa.

O Senhor é o meu rochedo,
a minha fortaleza e o meu libertador.
Deus é a minha rocha, onde encontro o meu refúgio, o
meu escudo, força da minha salvação e minha cidadela.

Salmo 3, 4-5

Salmo 17

Quando vos invoco, respondei-me, ó Deus da minha
justiça, vós, que na hora de angústia me reconfortastes.
Tende piedade de mim e ouvi a minha oração.
Apenas me deito, logo adormeço em paz, porque a
segurança do meu repouso vem de vós, Senhor.

Invoco o Senhor, digno de todo o louvor, e fico livre dos
meus inimigos. Circundavam-me as vagas da morte,
torrentes devastadoras me aterrorizavam. Na minha
angústia, invoquei o Senhor, gritei para o meu Deus: do
seu templo ele ouviu a minha voz, e o meu clamor na
sua presença chegou aos seus ouvidos.

Salmo 4, 2.9

Salmo 17

O Senhor torna-se refúgio para o oprimido, uma defesa
oportuna para os tempos e perigos. Aqueles que
conheceram o vosso nome confiarão em vós, porque,
Senhor, jamais abandonais quem vos procura.

Investiram contra mim no dia do meu infortúnio,
mas o Senhor foi o meu protector:
pôs-me a salvo e livrou-me, porque me ama.

Salmo 17

Salmo 22

Os caminhos de Deus são perfeitos, a palavra do Senhor
é pura. Ele é o escudo de todos os que nele se refugiam.
É Deus quem me cinge de coragem
e aplana o meu caminho.

Senhor, mostrai-me os vossos caminhos,
e ensinai-me as vossas veredas.
Dirigi-me a vossa verdade e ensinai-me, porque vós sois
o Deus da minha salvação em vós eu espero sempre.

Salmo 17

Salmo 24, 4-5

O Senhor é meu pastor, nada me falta,
em verdes prados ele me fez repousar.
Conduz-me junto ás águas refrescantes,
restaura as forças da minha alma.
Pelos caminhos rectos me leva por amor do seu nome.
Salmo 22

Pelos caminhos rectos o Senhor me leva
por amor do seu nome.
Ainda que eu atravesse o vale escuro,
nada temerei, pois vós estais comigo.
O vosso bordão e o vosso báculo são meu amparo.
Salmo 22

A vossa bondade e misericórdia hão-de seguir-me
todos os dias da minha vida.
E habitarei na casa do Senhor por longos dias.

Para vós, Senhor, ergo o meu clamor.
Ó meu apoio, não fiqueis surdo à minha voz.

Salmo 27, 1

Bendito seja o Senhor,
que ouviu a voz da minha súplica;
n’Ele confiou o meu coração e fui socorrido.

Salmo 27

O Senhor é a minha força e o meu escudo!
Por isso o meu coração exulta
e louvo-o com o meu cântico.

Salmo 27

Animai-vos e sede fortes de coração todos vós,
que esperais no Senhor.

João 6, 40

Tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome,
Ele vo-lo concederá!

Salmo 30, 25

Em vós Senhor, ponho a minha confiança;
hei-de exultar e alegrar-me com a vossa misericórdia.

João 15, 17

Eu sou a luz do mundo, diz o Senhor:
quem me segue terá a luz da vida.

Salmo 30

Como é grande, Senhor, a vossa bondade.
Senhor, vós sois a minha força e o meu refúgio.

Salmo 30

Quem acredita no Filho de Deus tem a vida eterna:
Ele o ressuscitará no último dia.

João 8, 12

Coragem! Eu venci o mundo.

João 16, 33

A nossa alma espera no Senhor, porque ele é o nosso
amparo e o nosso escudo. Nele se alegra o nosso
coração, no seu santo nome confiamos.

Salmo 32

Seja-nos manifestada Senhor, a vossa misericórdia,
pois esperamos em vós.

Salmo 32

Como é preciosa a vossa bondade, ó Deus!
Á sombra das vossas asas se refugiam
os filhos dos homens.
Porque em vós está a fonte da vida,
e é na vossa luz que vemos a luz.
Salmo 35, 8.10

Em silêncio, abandona-te ao Senhor,
põe a tua esperança nele.

Salmo 36, 7

Esperei no Senhor com toda a confiança.
Ele inclinou-se para mim, ouviu os meus brados.

Salmo 39,2

Feliz o homem que pôs a sua esperança no Senhor.

Salmo 39,5

Só em Deus repousa a minha alma,
só dele me vem a salvação.
Só ele é o meu rochedo, a minha salvação
e minha fortaleza: jamais vacilarei.

Salmo 61,2-3

Mostrai-nos Senhor, a vossa misericórdia,
e dai-nos a vossa salvação.

Salmo 84, 8

Senhor, vós me perscrutais e em conheceis, sabeis tudo
sobre mim, de longe penetrais os meus pensamentos,
observais todos os meus passos. A palavra ainda não
me chegou à língua e já, Senhor, a conheceis toda.
Vós me cercais e estendeis sobre mim a vossa mão.
Conhecimento assim maravilhoso ultrapassa-me,

ele é tão sublime que não posso atingi-lo.
Para onde irei, longe do vosso Espírito?
Ele satisfará o desejo dos que o temem,
ouvirá os seus clamores e os salvará.

Salmo 138, 1-7
Salmo 144

O Senhor é fiel nas suas palavras e santo em tudo o que
faz. O Senhor sustém os que vacilam, e ergue os
abatidos. Todos os olhos esperançosos se dirigem para
vós, e a seu tempo vós os alimentais.

O Senhor é fiel nas suas palavras e santo em tudo o que
faz. O Senhor sustém os que vacilam, e ergue os
abatidos. Todos os olhos esperançosos se dirigem para
vós, e a seu tempo vós os alimentais.

Salmo 144
Salmo 144

Ele satisfará o desejo dos que o temem,
ouvirá os seus clamores e os salvará.
Ele satisfará o desejo dos que o temem,
ouvirá os seus clamores e os salvará.
Salmo 144
Salmo 144

O Senhor é fiel nas suas palavras e santo em tudo o que
faz. O Senhor sustém os que vacilam, e ergue os
abatidos. Todos os olhos esperançosos se dirigem para
vós, e a seu tempo vós os alimentais.

O Senhor é fiel nas suas palavras e santo em tudo o que
faz. O Senhor sustém os que vacilam, e ergue os
abatidos. Todos os olhos esperançosos se dirigem para
vós, e a seu tempo vós os alimentais.

Salmo 144
Salmo 144

Ele satisfará o desejo dos que o temem,
ouvirá os seus clamores e os salvará.

Salmo 144

