
"Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles,  

porque o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco;  

não vos deixará, nem vos desamparará."  
Deuteronômio 31:6 

"Porém, vai só, age e sê forte; do contrário,  

Deus te faria cair diante do inimigo,  

porque Deus tem força para ajudar e para fazer cair." 
2 Crônicas 25:8 

"Por isso não tema, pois estou com você; não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o 

ajudarei; eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Todos os que o odeiam certamente serão 

humilhados e constrangidos; aqueles que se opõem a você serão como nada e perecerão. 

Ainda que você procure os seus inimigos, você não os encontrará. Os que guerreiam contra você serão 

reduzidos a nada. Pois eu sou o SENHOR, o seu Deus,que o segura pela mão direita e lhe diz: Não tema; eu 

o ajudarei." 
Isaías 41: 10-13 

 "Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos 

seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso! Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu 

servo Moisés lhe ordenou; não se desvie dela, nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja 

bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste Livro da Lei e de meditar nelas 

de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos 

prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso! Não se apavore, 

nem desanime, pois o SENHOR, o seu Deus, estará com você por onde você andar". 
Josué 1:6-9 

"Se não for o SENHOR o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o SENHOR que 

vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, 

levantando cedo e deitando tarde, pois é Deus quem dá o sustento aos que ele ama, mesmo quando estão 

dormindo." 
Salmo 127:1-2 

"O que furtava não furte mais; antes trabalhe,  

fazendo algo de útil com as mãos,  

para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. " 
Efésios 4:28 

 


