
 
 

Mas eu sou qual oliveira verde na casa 
de Deus; confio na bondade de Deus 

para sempre e eternamente. 
Salmos 52:8 

 
 

 
 

Revestí-vos, pois, como eleitos de Deus, 
santos e amados, de coração compassivo, 

de benignidade, humildade, mansidão, 
longanimidade, 

Colossenses 3:12 
 

Existem muitas formas comuns pais 
utilizam para influenciar o 
comportamento de uma criança.  Usamos 
uma grande voz, recompensas, tirando as 
coisas boas, aterramento, palmadas, 
mesmo envergonhar a criança. E ele não 
funciona. 
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tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo 
suporta. 

  1 Coríntios 13:7  

Ora, o Senhor encaminhe os vossos 
corações no amor de Deus e na 

constância de Cristo. 
2 Tessalonicenses 3:5 

mas qualquer que guarda a sua palavra, 
nele realmente se tem aperfeiçoado o 
amor de Deus. E nisto sabemos que 

estamos nele; 
1 João 2:5 

Amados, amemo-nos uns aos outros, 
porque o amor é de Deus; e todo o que 

ama é nascido de Deus e conhece a 
Deus. 

 1  João 4:7 

que usa de beneficência com milhares; 
que perdoa a iniqüidade, a transgressão e 

o pecado; que de maneira alguma terá 
por inocente o culpado; que visita a 
iniqüidade dos pais sobre os filhos e 

sobre os filhos dos filhos até a terceira e 
quarta geração. 

Éxodo 34:7 

e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lho 
farei conhecer ainda; para que haja neles 

aquele amor com que me amaste, e 
também eu neles esteja. 

João 17:26 

Todavia, se estais cumprindo a lei real 
segundo a escritura: Amarás ao teu 

próximo como a ti mesmo, fazeis bem. 
 James 2:8 

No amor não há medo antes o perfeito 
amor lança fora o medo; porque o medo 
envolve castigo; e quem tem medo não 

está aperfeiçoado no amor. 
1 João 4:18 



Se alguém diz: Eu amo a Deus, e odeia a 
seu irmão, é mentiroso. Pois quem não 
ama a seu irmão, ao qual viu, não pode 

amar a Deus, a quem não viu. 
1 João 4:20 

 
Amados, amemo-nos uns aos outros, 

porque o amor é de Deus; e todo o que 
ama é nascido de Deus e conhece a Deus. 

1 João 4:7 
 

Revestí-vos, pois, como eleitos de Deus, 
santos e amados, de coração compassivo, 

de benignidade, humildade, mansidão, 
longanimidade, 

Colossenses 3:12 

Permaneça o amor fraternal. Hebreus 13:1

Quanto, porém, ao amor fraternal, não 
necessitais de que se vos escreva, visto 

que vós mesmos sois instruídos por Deus 
a vos amardes uns aos outros; 

1 Tessalonicenses 4:9 

Whoever loves his brother lives in the 
light, and there is nothing in him to make 

him stumble.  
1 João 2:10 

 
Eu, porém, vos digo: Amai aos vossos 

inimigos, e orai pelos que vos perseguem;
Matthew 5:44 

Bondoso e compassivo é o Senhor, tardio 
em irar-se, e de grande benignidade. 

Salmos  145:8 

Aquele que tem os meus mandamentos e 
os guarda, esse é o que me ama; e aquele 
que me ama será amado de meu Pai, e eu 

o amarei, e me manifestarei a ele. 
João 14:21 

Isto vos mando: que vos ameis uns aos 
outros. 

João 15:17 

Mas Deus dá prova do seu amor para 
conosco, em que, quando éramos ainda 

pecadores, Cristo morreu por nós. 
Romanos 5:8 

O amor seja não fingido. Aborrecei o mal 
e apegai-vos ao bem. 

Romanos 12:9 



Amai-vos cordialmente uns aos outros 
com amor fraternal, preferindo-vos em 

honra uns aos outros; 
Romanos 12: 10 

E nós conhecemos, e cremos no amor que 
Deus nos tem. Deus é amor; e quem 

permanece em amor, permanece em Deus, 
e Deus nele. 
1 João 4:16 

De longe o Senhor me apareceu, 
dizendo: Pois que com amor eterno 
te amei, também com benignidade 

te atraí. 
Jeremias 31:3 

 

Mas Deus, sendo rico em misericórdia, 
pelo seu muito amor com que nos amou, 

estando nós ainda mortos em nossos 
delitos, nos vivificou juntamente com 
Cristo (pela graça sois salvos), Efésios 

2:4-5 

O Senhor teu Deus está no meio de ti, 
poderoso para te salvar; ele se deleitará 
em ti com alegria; renovar-te-á no seu 
amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. 

Sofonias 3:17 

Eu sararei a sua apostasia, eu 
voluntariamente os amarei; porque a 

minha ira se apartou deles. Oséias 14:4 

 

Nós amamos, porque ele nos amou 
primeiro. Se alguém diz: Eu amo a Deus, 

e odeia a seu irmão, é mentiroso. Pois 
quem não ama a seu irmão, ao qual viu, 
não pode amar a Deus, a quem não viu. 

1 João 4:19-20 

Nisto está o amor: não em que nós 
tenhamos amado a Deus, mas em que ele 
nos amou a nós, e enviou seu Filho como 

propiciação pelos nossos pecados. 
1 João 4:10 

E ainda que tivesse o dom de profecia, e 
conhecesse todos os mistérios e toda a 
ciência, e ainda que tivesse toda fé, de 

maneira tal que transportasse os montes, e 
não tivesse amor, nada seria. 

1 Coríntios 13:2 

E ainda que distribuísse todos os 
meus bens para sustento dos 

pobres, e ainda que entregasse o 
meu corpo para ser queimado, e 
não tivesse amor, nada disso me 

aproveitaria. 
1 Coríntios 13:3 

O amor é sofredor, é benigno; o amor não 
é invejoso; o amor não se vangloria, não 

se ensoberbece, não se porta 
inconvenientemente, não busca os seus 
próprios interesses, não se irrita, não 

suspeita mal;  
1 Coríntios 13:4-5 

não se regozija com a injustiça, mas se 
regozija com a verdade; tudo sofre, tudo 

crê, tudo espera, tudo suporta. 
1 Coríntios 13:6-7 



Agora, pois, permanecem a fé, a 
esperança, o amor, estes três; mas o 

maior destes é o amor. 
1 Coríntios 13:13 

eu neles, e tu em mim, para que eles 
sejam perfeitos em unidade, a fim de que 
o mundo conheça que tu me enviaste, e 
que os amaste a eles, assim como me 

amaste a mim. 
João 17:23 

 
Um novo mandamento vos dou: que vos 
ameis uns aos outros; assim como eu vos 
amei a vós, que também vós vos ameis 

uns aos outros. 
João 13:34 

 
 

Aquele que tem os meus mandamentos e 
os guarda, esse é o que me ama; e aquele 
que me ama será amado de meu Pai, e eu 

o amarei, e me manifestarei a ele. 
João 14:21 

Já que tendes purificado as vossas almas 
na obediência ã verdade, que leva ao 

amor fraternal não fingido, de coração 
amai-vos ardentemente uns aos outros,  

1 Pedro 1:22 

Finalmente, sede todos de um mesmo 
sentimento, compassivos, cheios de amor 

fraternal, misericordiosos, humildes 
1 Pedro 3:8 

tendo antes de tudo ardente amor uns 
para com os outros, porque o amor cobre 

uma multidão de pecados; 
1 Pedro 4:8 

E por isso mesmo vós, empregando toda 
a diligência, acrescentai ã vossa fé a 

virtude, e ã virtude a ciência, e ã ciência 
o domínio próprio, e ao domínio próprio 

a perseverança, e ã perseverança a 
piedade, e ã piedade a fraternidade, e ã 

fraternidade o amor.  2 Pedro 1:5-7 

Nisto é aperfeiçoado em nós o amor, 
para que no dia do juízo tenhamos 

confiança; porque, qual ele é, somos 
também nós neste mundo. 

1 João 4:17 

e consideremo-nos uns aos outros, 
para nos estimularmos ao amor e ó 

boas obras, 
Hebreus 10:24 

Todavia, se estais cumprindo a lei real 
segundo a escritura: Amarás ao teu 

próximo como a ti mesmo, fazeis bem. 
Tiago 2:8 

Ninguém despreze a tua mocidade, mas 
sê um exemplo para os fiéis na palavra, 

no procedimento, no amor, na fé, na 
pureza. 

1 timóteo 4:12 




