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Introdução: 



8  Quanto ao mais, tenham 
todos o mesmo modo de 

pensar, sejam compassivos, 
amem-se fraternalmente, 

sejam misericordiosos  
e humildes.  

1Pe 3 



8  Finalmente, sede todos 
de igual ânimo, 
compadecidos, 

fraternalmente amigos, 
misericordiosos, 

humildes, (RA)  
1Pe 3 



1ª Atitude 
Unidade de pensamento 



8 Quanto ao mais, tenham 
todos o mesmo modo de 

pensar, sejam compassivos, 
amem-se fraternalmente, 
sejam misericordiosos e 

humildes. 

1Pe 3 



5 Há quem considere um dia 
mais sagrado que outro; há 

quem considere iguais todos 
os dias. Cada um deve estar 

plenamente convicto em 
sua própria mente.  

Rm 14 



22 Assim, seja qual for o seu 
modo de crer a respeito destas 

coisas, que isso permaneça 
entre você e Deus. Feliz é o 
homem que não se condena 

naquilo que aprova.  

Rm 14 



27 Não importa o que aconteça, 
exerçam a sua cidadania de 

maneira digna do evangelho de 
Cristo, para que assim, quer eu 
vá e os veja, quer apenas ouça 

a seu respeito em minha 
ausência,  

Fp 1 



27 fique eu sabendo que 
vocês permanecem 

firmes num só espírito, 
lutando unânimes pela 

fé evangélica,  

Fp 1 



28 sem de forma 
alguma deixar-se 

intimidar por 
aqueles que se 
opõem a vocês.  

Fp 1 



28 Para eles isso é 
sinal de destruição, 
mas para vocês de 
salvação, e isso da 

parte de Deus; 
Fp 1 



1 Se por estarmos em Cristo, 
nós temos alguma 
motivação, alguma 

exortação de amor, alguma 
comunhão no Espírito, 

alguma profunda afeição e 
compaixão,  

Fp 2 



2 completem a minha 
alegria, tendo o mesmo 

modo de pensar, o 
mesmo amor, um só 

espírito e uma só 
atitude. 

Fp 2 



2ª Atitude 
Unidade de Sentimento 



8 Quanto ao mais, tenham 
todos o mesmo modo de 

pensar, sejam compassivos, 
amem-se fraternalmente, 
sejam misericordiosos e 

humildes. 

1Pe 3 



3 Lembrem-se dos que estão na 
prisão, como se aprisionados 

com eles; dos que estão sendo 
maltratados, como se vocês 
mesmos estivessem sendo 

maltratados. 

Hb 13 



34 Então o Rei dirá aos que 
estiverem à sua direita: 

Venham, benditos de meu 
Pai! Recebam como herança 

o Reino que lhes foi 
preparado desde a criação do 

mundo.  
Mt 25 



35 Pois eu tive fome, e 
vocês me deram de 

comer; tive sede, e vocês 
me deram de beber; fui 
estrangeiro, e vocês me 

acolheram;  
Mt 25 



36 necessitei de roupas, e 
vocês me vestiram; estive 

enfermo, e vocês 
cuidaram de mim; estive 

preso, e vocês me 
visitaram. 

Mt 25 



37 Então os justos lhe 
responderão: Senhor, 
quando te vimos com 
fome e te demos de 

comer, ou com sede e te 
demos de beber? 

Mt 25 



38 Quando te vimos como 
estrangeiro e te 
acolhemos, ou 

necessitado de roupas e 
te vestimos?  

Mt 25 



39 Quando te 
vimos enfermo 

ou preso e fomos 
te visitar? 

Mt 25 



40 O Rei responderá: Digo-
lhes a verdade: o que 
vocês fizeram a algum 

dos meus menores 
irmãos, a mim o fizeram.  

Mt 25 



15 Alegrem-se com 
os que se alegram; 

chorem com os 
que choram. 

Rm 12 



3ª Atitude  
Amor Fraternal 



 8 Quanto ao mais, tenham 
todos o mesmo modo de 

pensar, sejam compassivos, 
amem-se fraternalmente, 
sejam misericordiosos e 

humildes. 

1Pe 3 



 34 Um novo mandamento 
lhes dou: Amem-se uns 
aos outros. Como eu os 

amei, vocês devem 
amar-se uns aos outros 

Jo 13 



 35 Com isso todos 
saberão que vocês 

são meus discípulos, 
se vocês se amarem 

uns aos outros.  
Jo 13 



 14 Sabemos que já 
passamos da morte para 
a vida porque amamos 
nossos irmãos. Quem 

não ama permanece na 
morte.  

1Jo 3 



 20 Se alguém afirmar: Eu 
amo a Deus, mas odiar seu 

irmão, é mentiroso, pois 
quem não ama seu irmão, a 
quem vê, não pode amar a 

Deus, a quem não vê. 

1Jo 4 



4ª Atitude 
Misericórdia 



8 Quanto ao mais, tenham 
todos o mesmo modo de 

pensar, sejam compassivos, 
amem-se fraternalmente, 
sejam misericordiosos e 

humildes. 

1Pe 3 



37 Jerusalém, Jerusalém, que 
matas os profetas e apedrejas 

os que te foram enviados! 
Quantas vezes quis eu reunir os 

teus filhos, como a galinha 
ajunta os seus pintinhos debaixo 
das asas, e vós não o quisestes!  

Mt 23 



41 Quando se 
aproximou e viu a 

cidade, Jesus 
chorou sobre ela 

Lc 19 



42 e disse: Se você 
compreendesse neste 

dia, sim, você também, o 
que traz a paz! Mas agora 
isso está oculto aos seus 

olhos.  
Lc 19 



33 Ao ver chorando 
Maria e os judeus que a 
acompanhavam, Jesus 
agitou-se no espírito e 

perturbou-se.  
Jo 11 



34 Onde o 
colocaram?, 

perguntou ele. Vem e 
vê, Senhor, 

responderam eles.  
Jo 11 



35 Jesus chorou. 

Jo 11 



5ª Atitude 
Humildade 



8 Quanto ao mais, tenham 
todos o mesmo modo de 

pensar, sejam compassivos, 
amem-se fraternalmente, 
sejam misericordiosos e 

humildes. 

1Pe 3 



Conclusão: 
Outra perspectiva 



8 Quanto ao mais, tenham 
todos o mesmo modo de 

pensar, sejam compassivos, 
amem-se fraternalmente, 
sejam misericordiosos e 

humildes.  

1Pe 3 



8 Finalmente, sede todos 
de igual ânimo, 
compadecidos, 

fraternalmente amigos, 
misericordiosos, 

humildes, (RA) 
1Pe 3 


