Resultados da Oração
Tchau,
tenham uma
boa viagem.
Até amanhã!

Tchau,
Joana e
Keana!

Obrigada por
terem orado
para termos uma
viagem segura!

Tchau!

Você vão
estar
dirigindo por
uma região
perigosa.

Então vamos
orar juntas por
sua viagem.

Vamos!

“Eu farei qualquer coisa que vocês Me
pedirem em Meu nome” (João 14:14 NTLH).
Jesus, por
favor, envie
um anjo para
proteger Glória
e Fes.

Melhor dois anjos,
por favor!

Não desanimem
nos momentos
difíceis, mas
orem e Eu
responderei.1
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Ver Lucas 18:1.

“Não deixem o mal vencer vocês, mas vençam
o mal com o bem” (Romanos 12:21 NTLH).
“A qualquer lugar
com Jesus em
segurança vamos …”

Vem, vamos
roubá-los!

“O anjo do Senhor fica em volta daqueles que o
temem2 e os protege do perigo” (Salmo 34:7 NTLH).

Jesus, eu clamo a
promessa em Salmo 34:7
para Glória e Fes.
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Temer o Senhor significa
ter grande amor, admiração
e respeito por Ele.
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Vão atravessar uma
região perigosa …

…então protejaos de problemas e
ladrões.

Ei! O nosso motor
não está pegando!

Put!
Pop!
r!
Spute

“Vocês Me procurarão e Me acharão,
quando Me procurarem de todo o coração”
(Jeremias 29:13 NVI).

“Eis que
a mão do
Senhor
não está
encolhida
para que
não possa
salvar; nem
surdo o
seu ouvido
para não
poder ouvir”
(Isaías 59:1
!
ARA).
Blam

“Não tema, pois estou com você” (Isaías 41:10 NVI).
Tanto o motor
como o pneu estão
com problemas!

“A qualquer
lugar com Jesus
em segurança
vamos …”

?

Estarei com você
nos lugares
difíceis, pronto
para te guardar!3

Foi uma boa oração!
Tenho certeza que o
Senhor vai respondê-la.

Ver Salmo 91:15,
parafraseado.
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