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Outro 

Meu 



Riscos do Sofrimento 

do 
Outro Meu 



João 

Maria 

Ana 



Ora, se eu, o Senhor e Mestre, 

vos lavei os pés, também vós 

deveis lavar os pés uns aos 

outros 

 

João 13:14 



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 



Nisto conhecerão todos que sois 

meus discípulos, se tiverdes amor 

uns aos outros.  

 

João 13:35 



Amai-vos cordialmente uns aos 

outros com amor fraternal, 

preferindo-vos em honra uns aos 

outros;  

 

Romanos 12:10 



Portanto não nos julguemos mais 

uns aos outros; antes o seja o 

vosso propósito não pôr tropeço 

ou escândalo ao vosso irmão.  

 

Romanos 14:13 



Portanto recebei-vos uns aos 

outros, como também Cristo nos 

recebeu, para glória de Deus.  

 

Romanos 15:7 



Eu, da minha parte, irmãos meus, 

estou persuadido a vosso 

respeito, que vós já estais cheios 

de bondade, cheios de todo o 

conhecimento e capazes, vós 

mesmos, de admoestar-vos uns 

aos outros.  

Romanos 15:14 



Saudai-vos uns aos outros com 

ósculo santo. Todas as igrejas de 

Cristo vos saúdam.  

 

Romanos 16:16 



Porque vós, irmãos, fostes 

chamados à liberdade. Mas não 

useis da liberdade para dar 

ocasião à carne, antes pelo amor 

servi-vos uns aos outros. 

  

Gálatas 5:13 



com toda a humildade e 

mansidão, com longanimidade, 

suportando-vos uns aos outros 

em amor, 

  

Efésios 4:2 



Antes sede bondosos uns para 

com os outros, compassivos, 

perdoando-vos uns aos outros, 

como também Deus vos 

perdoou em Cristo. 

  

Efésios 4:32 



não mintais uns aos outros, pois 

que já vos despistes do homem 

velho com os seus feitos,  

 

Colossenses 3:9 



A palavra de Cristo habite em vós 

ricamente, em toda a sabedoria; 

ensinai-vos e admoestai-vos uns 

aos outros, com salmos, hinos e 

cânticos espirituais, louvando a 

Deus com gratidão em vossos 

corações.  

Colossenses 3:16 



Portanto, consolai-vos uns aos 

outros com estas palavras.  

 

1 Tessalonicenses 4:18 



Pelo que exortai-vos uns aos 

outros e edificai-vos uns aos 

outros, como na verdade o estais 

fazendo.  

 

1 Tessalonicenses 5:11 



e consideremo-nos uns aos 

outros, para nos estimularmos ao 

amor e às boas obras, 

  

Hebreus 10:24 



Confessai, portanto, os vossos 

pecados uns aos outros, e orai 

uns pelos outros, para serdes 

curados. A súplica de um justo 

pode muito na sua atuação.  

 

Tiago 5:16 


