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Relacionamento com Deus

Deus
Prote ç ão

Fé

Graça em Cristo Amor
1 Cor 13:11-13
1 Tes: 1:3
Heb: 10:21-25

Romanos 12:2 E não vos conformeis a este mundo, mas transformaivos pela renovação da vossa mente, para que experimenteisqual seja a
boa, agradá vel, e perfeita vontade de Deus.
Romanos 12:1 Rogo-vos pois, irmãos, pela compaixão de Deus,
que apresenteisos vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e
agradável a Deus, que é o vosso culto racional.

Filhos
Obediência

Esperança

Casamento

Maridos
Valor à s esposas

Pais e Filhos

Pais:
Discipulado aos filhos

1 Pedro 3: Do mesmo modo vocês, maridos, sejam ásbios no
convívio com suas mulheres e tratem
-nas com honra, como
parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graç a da vida...

Efé sios 6:4 E vó s, pais, não provoqueis vossosfilhos à ira,
mas criai-os na disciplina e na admoesta
ção do Senhor

1 Pedro 3: Do mesmo modo Mulheres, sujeite
-se cada uma a
seu marido, a fim de que, se ele não obedeceà palavra, seja
ganho sem palavras, pelo procedimento da mulher...

Êxodo 20: 12 Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas
vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te ád

Esposas
Respeito aos maridos

Filhos
Honra aos pais
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Trabalho

Autoridades
Igualdade e dignidade

Colossenses 4:1 Senhores , tratai os servos com justi ç a e com
eq ü idade , certos de que tamb é m vó s tendes Senhor no cé u.

Colossenses 3:22 Servos , obedecei em tudo ao vosso senhor segundo
a carne, não servindo apenas sob vigilância , visando tão -somente
agradar homens , mas em singeleza de cora ç ão , temendo ao Senhor .

Subordinados
Diligência e disciplina

Amizades

Irmãos
Confissão e Autenticidade

Prové rbios 27:17 Como o ferro com o ferro se afia, assim, o
homem, ao seuamigo.
Colossenses 3:13 Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos
mutuamente, caso algué m tenha motivo de queixa contra
outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim tamb
ém
perdoai vó s;

Irmãos
Compaixão e Perdão
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