
 
Mas eu sou como uma oliveira que o 

próprio Senhor protege e defende na sua 
casa.  

   Confio na misericórdia de Deus para 
todo o sempre. 
Salmos 52:8 

 

Assim, como pessoas escolhidas por 
Deus, separadas para Deus que vos 

amou, revistam-se de profundo amor 
para com os outros, de compaixão, de 

um carácter bom, que sabe dar 
provas de paciência e tolerância; com 
a humildade de quem sabe, no fundo, 
o que vale, sejam pacientes uns para 

com os outros.  Colossenses 3:12 

Há muitas maneiras de corrigir o 
comportamento de uma criança: gritaria, 
recompensas, tirar coisas boas, spanking, 
mesmo vergonha da criança 
. No final, o melhor resultado possível é 
uma mudança no comportamento 
TEMPORÁRIA. 
A Bíblia diz-nos a centrar-se no coração da 
criança. Deus escolheu ferramentas para 
mudar o coração são o amor ea Bíblia 
Versos. Da próxima vez, uma criança faz 
algo que você não gosta dar à criança um 
versículo bíblia para memorizar. Os versos 
sobre estas páginas são versos de amor, 
porque é a coisa mais correta de todos. 
 

Scriptures taken from Biblia Sagrada, Nova Versão 
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O amor nunca desiste, nunca perde a fé, 
tem sempre esperança e perseveraP em 

todas as circunstâncias. 
1 Coríntios 13:7 

Que o Senhor dirija os vossos corações 
no amor de Deus, e na perseverança em 

Cristo. 
2 Tessalonicenses 3:5 

Mas aquele que guarda a sua palavra 
mostra que o amor de Deus está 
perfeito nele. Esta é a maneira de 
constatarmos que estamos nele: é 

viver como ele viveu. 
1 João 2:5 

Meus queridos amigos, amemo-nos uns 
aos outros, porque o amor é de Deus, e 
aquele que ama mostra que é de Deus, 
nascido de novo, e que conhece Deus. 

 1 João 4:7 
 
 

Eu sou Jeová, o Deus misericordioso e 
compassivo, lento em zangar-me e rico 

em demonstração constante de amor e de 
verdade. 

Éxodo 34:6 

Pai justo, o mundo não te conhece, mas 
eu conheço-te, e estes discípulos sabem 
que me enviaste. Eu revelei-te a eles e 

continuarei a revelar-te, para que o amor 
que tens por mim esteja neles, e eu neles 

esteja também. 
João 17:26  

Se cumprirem com a mais importante lei 
de Deus, contida na sua palavra, que é: 

Amarás o teu próximo como a ti mesmo , 
então fazem bem. 

Tiago 2:8 

Onde há amor não há medo. 
 

1 João 4:18 



Se alguém disser: Eu amo Deus, mas 
continuar a detestar o seu irmão na fé, é 
um mentiroso; porque se não amar o seu 
irmão, que está ali diante dos seus olhos, 
como poderá amar Deus que nunca viu? 

1 João 4:20 

Meus queridos amigos, amemo-nos uns 
aos outros, porque o amor é de Deus, e 
aquele que ama mostra que é de Deus, 
nascido de novo, e que conhece Deus. 

1 João 4:7 
 

Assim, como pessoas escolhidas por Deus, 
separadas para Deus que vos amou, 

revistam-se de profundo amor para com os 
outros, de compaixão, de um carácter bom, 

que sabe dar provas de paciência e 
tolerância; com a humildade de quem sabe, 
no fundo, o que vale, sejam pacientes uns 

para com os outros.  Colossenses 3:12 

Não deixem nunca de se amar com amor 
de irmãos. 

 
Hebreus 13:1 

E quanto ao amor fraterno, não é preciso 
que me alongue a escrever-vos, visto que 
vocês mesmos têm recebido instrução da 

parte de Deus para se amarem uns aos 
outros. 

1 Tessalonicenses 4:9 

Mas quem ama o seu irmão está na luz e 
não é tropeço para ninguém 

 
1 João 2:10 

 
Eu, porém, digo: Amem os vossos 

inimigos. Bendigam os que vos 
maldizem. Façam o bem aos que vos 

odeiam. Orem por quem vos persegue! 
Mateus 5:44 

Bondoso e misericordioso é o Senhor.  
   Ele é paciente e cheio de amor. 

 
Salmos 145:8 

Aquele que me obedece é aquele que me 
ama; e, por ele me amar, meu Pai amá-lo-
á; e também eu o amarei e me revelarei a 

ele. 
João 14:21 

É pois isto o que vos mando, que se 
amem uns aos outros. 

João 15:17 

Mas Deus prova o seu amor para 
connosco em que Cristo morreu por nós, 

sendo nós ainda pecadores. 
Romanos 5:8 

Que o amor que mostrarem pelos outros 
seja autêntico. Tenham horror ao mal. 

Tomem sempre posição do lado do bem. 
Amem-se uns aos outros com uma afeição 

verdadeira. 
Romanos 12:9 



Que o amor que mostrarem pelos outros 
seja autêntico. Tenham horror ao mal. 

Tomem sempre posição do lado do bem. 
Amem-se uns aos outros com uma afeição 
verdadeira. Ponham os outros sempre em 

primeiro lugar. 
Romanos 12:9  

Nós sabemos quanto Deus nos ama, e 
pomos nele a nossa confiança eus é amor, 
e aquele que vive em amor permanece em 

Deus e Deus permanece nele. 
1 João 4:16 

Porque há muito já que o Senhor disse a 
Israel: Amei-te, ó meu povo, com um 

amor eterno; foi com terna benignidade 
que te atraí a mim. 

Jeremias 31:3 

Mas Deus, que é riquíssimo em 
misericórdia, em consequência do seu 
sublime amor por nós, e estando nós 

ainda mortos pelos nossos pecados, nos 
deu uma vida nova, ao ressuscitar Cristo 

da morte. Foi somente pela graça de Deus 
que fomos salvos. 

Efésios 2:4-5 

O Senhor teu Deus veio para viver no 
meio de ti. Ele é um poderoso salvador. 

Far-te-á vencer; terá grande prazer em ti; 
amar-te-á - não mais te acusará. 

Sofonias 3:17 

Então curar-vos-ei da idolatria e da 
infidelidade; o meu amor não terá limites; 

a minha ira desaparecerá para sempre! 
Oséias 14:4 

 

A verdade é que nós o amamos porque ele 
nos amou primeiro. 

 
1 João 4:19-20 

E neste acto ele revela o que é o 
verdadeiro amor: não por causa do amor 
que tivéssemos por Deus, mas porque ele 
nos amou a nós e enviou o seu Filho, o 

qual expiou o castigo dos nossos pecados 
para que fôssemos perdoados. 

1 João 4:10 

Se eu tivesse o dom de falar em nome de 
Deus, e se soubesse os mistérios do futuro 
e se conhecesse tudo acerca de tudo, mas 
não amasse os outros, de que me serviria 

isso? E até mesmo que tivesse fé de forma 
a poder falar a uma montanha e fazê-la 
deslocar-se, isso não teria valor algum 

sem o amor.  1 Coríntios 13:2 

Ainda que desse tudo aos pobres, ainda 
que deixasse que me queimassem vivo, 

mas se não amasse os outros, eu não teria 
nenhum valor. 

1 Coríntios 13:3 

O amor é paciente e bondoso. Não é 
invejoso, nem orgulhoso; não é arrogante, 
nem grosseiro. O amor não exige que se 

faça o que ele quer. Não é irritadiço e 
dificilmente suspeita do mal que os outros 

lhe possam fazer. 
1 Coríntios 13:4-5 

Nunca fica satisfeito com a injustiça, mas 
alegra-se com a verdade. O amor nunca 
desiste, nunca perde a fé, tem sempre 
esperança e perseveraP em todas as 

circunstâncias. 
1 Coríntios 13:6-7 



Há três coisas que hão-de perdurar: a fé, 
a esperança e o amor; e destas a principal 

é o amor. 
1 Coríntios 13:13 

eu neles, e tu em mim, e tudo perfeito 
num só, para que o mundo saiba que me 
enviaste e compreenda que os amas tanto 

como tu me amas a mim próprio.  
João 17:23 

 
Assim, dou-vos agora um novo 

mandamento: que se amem uns aos 
outros. Como eu vos tenho amado, assim 

devem amar-se uns aos outros. 
João 13:34 

 
 

Aquele que me obedece é aquele que me 
ama; e, por ele me amar, meu Pai amá-

lo-á; e também eu o amarei e me 
revelarei a ele. 

João 14:21 

Agora podem ter entre vocês um amor 
fraterno, não fingido, porque as vossas 

almas foram purificadas pela obediência 
à verdade. Amem-se pois uns aos outros 

de todo o coração. J 
1 Pedro 1:22 

Finalmente, sejam unânimes, tendo os 
mesmos sentimentos, compreensivos, 
amando-vos, como irmãos na fé, com 

corações bem cheios de compaixão e de 
humildade. 
1 Pedro 3:8 

E acima de tudo continuem mostrando 
intenso amor uns pelos outros, porque o 
amor cobre uma imensidão de pecados 

1 Pedro 4:8 

Sendo assim, esforcem-se diligentemente 
por acrescentar à vossa fé uma boa conduta; 

e além disso o conhecimento das coisas 
espirituais; depois aprendam o que é o 
domínio dos vossos próprios desejos 

naturais; acrescentem a perseverança, e 
ainda uma relação efectiva com Deus. E não 
se esqueçam da afeição fraterna, e 

enfim do amor.  2 Pedro 1:5-7 

Nesta comunhão com ele, o amor em nós 
torna-se completo. E assim não 
recearemos o dia do juízo, mas 

encararemos com confiança o Senhor, 
porque vivemos neste mundo tal como 

ele viveu. 
1 João 4:17 

Procuremos desenvolver entre nós o 
amor fraternal e estimulemo-nos a fazer 

o bem. 
Hebreus 10:24 

Se cumprirem com a mais importante lei 
de Deus, contida na sua palavra, que é: 

Amarás o teu próximo como a ti mesmo , 
então fazem bem. 

Tiago 2:8 

Que ninguém te desconsidere por seres 
jovem. Mas sê um exemplo para os 

crentes pela forma como falas e no modo 
como vives, pelo amor cristão, pela fé, 

pela pureza 
1 timóteo 4:12 




