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A NATUREZA 



terra 



“No princípio, criou Deus os céus e a terra.”       
Gênesis 1:1 



relva 



A relva murcha, e as flores caem, mas a 
palavra de nosso Deus permanece para 
sempre.” 

Isaìas 40:8 



flores 



“Observem como crescem as flores, Elas não 
trabalham. Contudo, eu lhes digo que nem 

Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se  
como uma delas.”  

          Luke 12:27 



árvore 



“Toda árvore é reconhecida por seus frutos.  
Ninguém colhe figos de espinheiros,  nem uvas 
de ervas daninhas.” 
Lucas 6:44 



montanha 



“Venham, subamos a montanha do SENHOR, ao 
templo do Deus de Jacó. Ele nos ensinará os seus 
caminhos, para que andemos nas suas veredas. 
Pois a lei virá de Sião, a palavra do SENHOR, de 
Jerusalém.” Miquéias 4:2 
 



rocha 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“O SENHOR é a  minha rocha,  a minha  
fortaleza e o meu libertador.”  

2 Samuel 22:2 



deserto 



Voz do que clama no deserto: Preparai o 
caminho do SENHOR; endireitai no ermo 
vereda a nosso Deus.  

Isaías 40:3  



areia 



Como são preciosos para mim os teus pensamentos,  
ó Deus! Como é grande a soma deles!  

Se eu os contasse,  
seriam mais do que os  

grãos de areia.  
Salmos 139:17,18 



céus 



Os céus declaram a glória de Deus; o firmamento 
proclama a obra das suas mãos.                 

Salmos 19:1 



sol 



O sol para governar o dia, O seu amor dura 
para sempre! 

                            Salmos 136:8 



lua 



A lua e as estrelas para governarem a noite.  
O seu amor dura para sempre!                                              

Salmos 139:9 



estrelas 



Ele determina o número de estrelas e chama 
cada uma pelo nome.                    

Salmos 147:4 



nuvens 



Então se verá o Filho do homem vindo nas 
nuvens com grande 

poder e glória. 
Marcos 13:26 



neve 



“Embora os seus pecados sejam vermelhos 
como escarlate, eles se tornarão brancos como a 
neve; embora sejam rubros como púrpura, 
como a lã se tornarão.   
Isaìas 1:18 



chuva 



Conheçamos e prossigamos em conhecer ao 
SENHOR; como a alva, a sua vinda é certa; e ele 

descerá sobre nós como a chuva, como chuva 
serôdia que rega a terra.  

Oséias 6:3 



arco-ìris 



O meu arco que coloquei nas nuvens. Será o 
sinal da minha aliança com a terra. 

Gênesis 9:13 



mar 



Porque a terra se encherá do conhecimento da 
glória do Senhor, como as águas cobrem o mar.                     

Habacuque 2:4 



rio 



Quem crer em mim, como diz a Escritura, do 
seu interior fluirão rios de água viva”.         

João 7:38 



vento 



“Ele faz dos seus anjos ventos, e dos seus servos, 
clarões reluzentes”. Hebreus 1:7 
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