
Brasileiro - Agape   Escrituras   - God's Love Letter Scriptures

João 15:9 Como o Pai me amou, assim também eu vos amei; permanecei no meu
amor.

Isaías 43:1 Mas, agora, assim diz Jeová, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó
Israel: Não temas, porque te redimi; chamei-te pelo teu nome, tu és meu.

Jeremias 1:5 Antes que eu te formasse no ventre, te conheci; e, antes que saísses
da madre, te santifiquei: um profeta para as nações te constituí.

João  15:16 Vós não me escolhestes a  mim,  mas eu vos escolhi  a  vós e vos
designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que
tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, ele vo-lo conceda.

3  João 1:2 Amado, peço a Deus que prosperes em tudo e tenhas saúde, assim
como tua alma prospera.

Isaías 43:4 Visto que te tornas precioso aos meus olhos e digno de honra, e eu te
amo, portanto darei homens por ti e povos pela tua vida.

Jeremias 31:3 Da terra longínqua apareceu-me Jeová, dizendo: Com amor eterno
te amei, portanto com benignidade te atraí.

Oseias 11:8 Como poderei deixar-te, Efraim? Como poderei livrar-te, Israel? Como
te  farei  como  Admá?  Como  te  porei  como  Zeboim?  O  meu  coração  está
comovido dentro de mim, as minhas compaixões juntamente se acendem.

João 3:16 Pois assim amou Deus ao mundo que deu seu Filho unigênito, para que
todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.

Isaías 49:15,16 Acaso, pode uma mulher esquecer-se de seu filho de peito, de
sorte que ela não se compadeça do filho das suas entranhas? Embora as mães
se esqueçam, contudo, eu não me esquecerei de ti. 16 Eis que te gravei nas
palmas das minhas mãos; os teus muros estão continuamente diante de mim.

Isaías 41:13 Pois eu, Jeová, teu Deus, te tomarei pela tua mão direita, dizendo-te:
Não temas; eu te ajudarei.

Mateus 28:20 instruindo-as a observar todas as coisas que vos tenho mandado.
Eis que eu estou convosco todos os dias até o fim do mundo.

João 14:1 Não se turbe o vosso coração; crede em Deus, crede também em mim.
Isaías 41:14 Não temas, bichinho de Jacó, nem vós, povozinho de Israel. Eu te

ajudarei, diz Jeová, e o teu Redentor é o Santo de Israel.
Isaías 43:2 Quando passares pelas águas, serei contigo; quando passares pelos

rios, não te submergirão; quando andares pelo fogo, não serás queimado, nem
a chama arderá em ti.

Salmos 23:1-6 Jeová é o meu pastor;  nada me faltará. 2 Faz-me repousar em
pastos verdejantes; conduz-me às águas de descanso. 3 Ele refrigera a minha
alma, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. 4 Ainda que eu
ande pelo vale da sombra da morte, não recearei mal algum, porque tu és com-
igo. O teu cajado e o teu bordão, eles me confortam. 5 Diante de mim preparas
uma mesa na presença dos meus inimigos; ungiste com óleo a minha cabeça;
o meu cálice trasborda. 6 Unicamente a bondade e a misericórdia me seguirão
todos os dias da minha vida; e habitarei na Casa de Jeová por longos dias.



João 14:27 A paz vos deixo, a minha paz vos dou; eu não vo-la dou como a dá o
mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se arreceie.

Filipenses 4:7  A paz de Deus,  que excede todo o  entendimento,  guardará os
vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus.

Provérbios 3:24 Quando te deitares, não temerás; deitar-te-ás, e o teu sono será
suave.

Salmos 4:8 Em paz, me deitarei e dormirei num instante, porque só tu, Jeová,
fazes que eu habite em segurança.

Salmos 33:18 Eis que os olhos de Jeová estão sobre os que o temem, sobre os
que esperam na sua benignidade,

Romanos 5:2 por quem igualmente temos obtido nossa entrada, pela fé, a esta
graça na qual estamos firmes; e gloriemo-nos na esperança da glória de Deus.

Isaías 55:12 Pois saireis em alegria e em paz sereis conduzidos; os montes e os
outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo
baterão palmas.

João 16:22 Assim também vós estais agora em tristeza; mas eu vos tornarei a ver,
e o vosso coração se encherá de gozo, e esse gozo ninguém vo-lo tirará.

Lucas 12:9 mas o que me negar diante dos homens será negado perante os anjos
de Deus.

Mateus  10:30  Quanto  a  vós,  até  os  cabelos  da  vossa  cabeça  estão  todos
contados.

Isaías 54:10 Pois os montes se retirarão, e os outeiros serão removidos; a minha
benignidade, porém, não se apartará de ti, nem será removida a minha aliança
de paz, diz Jeová, que se compadece de ti.

Mateus 11:28-30 Vinde a mim, todos os que andais em trabalho e vos achais
carregados, e eu vos aliviarei. 29 Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de
mim, porque sou manso e humilde de coração; e achareis descanso para as
vossas almas. 30 Pois o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve.

Cântico 2:10 Falou o meu amado, e disse-me: Levanta-te, amada minha, formosa
minha, e vem.

Oseias 2:14,19,20 Portanto, eis que eu a atrairei, e a levarei para o deserto, e lhe
falarei ao coração. 19 Desposar-te-ei comigo para sempre, sim, desposar-te-ei
comigo  em justiça,  e  em juízo,  e  em benignidade,  e  em misericórdias.  20
Desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás a Jeová.

Êxodo 3:14 Disse Deus a Moisés: EU SOU O QUE SOU; e acrescentou: Assim
dirás aos filhos de Israel: EU SOU enviou-me a vós.

Oseias  13:4 Contudo, eu sou Jeová, teu Deus, desde a terra do Egito; tu não
conhecerás outro deus fora de mim, e não há salvador senão eu.

João 15:14 Vós sois meus amigos, se fizerdes o que vos mando.
Apocalipse 3:20 Eis aí estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a

porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele, comigo.
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