
Qual a imagem está coração?

Igreja em Campinas e região – Outubro 2019



“Sobre tudo o que deve se guarda, guarda o 
coração, pois dele procedem as fontes da 
vida”.
Provérbios 4:23

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/pv/4/23+


“O homem bom tira coisas boas do bom 
tesouro que está em seu coração, e o 
homem mau tira coisas más do mal que 
está em seu coração, porque a sua boca 
fala do que está cheio o coração".
Lucas 6:45

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/lc/6/45+


“E viu o Senhor que a maldade do homem 
se multiplicava sobre a terra e que toda 
imaginação, dos pensamentos do seu 
coração era só má continuamente”.
Gênesis 6:5

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/gn/6/5+


“Bem-aventurados os limpos de coração, 
porque eles verão”.
Mateus 5:8

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/mt/5/8+


“Como é feliz aquele que não segue o conselho dos 
ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se 
assenta na roda dos zombadores! Ao contrário, sua 
satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e 
noite.
É como árvore plantada à beira de águas correntes: Dá 
fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o 
que ele faz prospera!”
Salmos 1:1-3

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/sl/1/1-3+


“Como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus 
caminhos!
Você comerá do fruto do seu trabalho, e será feliz e 
próspero.
Sua mulher será como videira frutífera em sua casa; seus 
filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa.
Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor!
Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a 
prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida,
e veja os filhos dos seus filhos. Haja paz em Israel!”
Salmos 128:1-6

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/sl/128/1-6+


“Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló separou-se 
dele: "De onde você está, olhe para o Norte, para o 
Sul, para o Leste e para o Oeste:
Toda a terra que você está vendo darei a você e à sua 
descendência para sempre.
Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó 
da terra. Se for possível contar o pó da terra, também 
se poderá contar a sua descendência”.
Gênesis 13:14-16

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/gn/13/14-16+


“Depois dessas coisas o Senhor falou a Abrão numa visão: "Não 
tenha medo, Abrão! Eu sou o seu escudo; grande será a sua 
recompensa! "
Mas Abrão perguntou: "Ó Soberano Senhor, que me darás, se 
continuo sem filhos e o herdeiro do que possuo é Eliézer de 
Damasco? "
E acrescentou: "Tu não me deste filho algum! Um servo da minha 
casa será o meu herdeiro! "
Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: "Seu herdeiro não será 
esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro".
Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: "Olhe para o céu e conte 
as estrelas, se é que pode contá-las". E prosseguiu: "Assim será a 
sua descendência".
Gênesis 15:1-5

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/gn/15/1-5+


“Eu lhes asseguro que se alguém disser a 
este monte: ‘Levante-se e atire-se no mar’, 
e não duvidar em seu coração, mas crer 
que acontecerá o que diz, assim lhe será 
feito”.
Marcos 11:23

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/mc/11/23+


“Vimos também os gigantes, os 
descendentes de Enaque, diante de quem 
parecíamos gafanhotos, a nós e a eles".
Números 13:33

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/nm/13/33+
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