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Aceitar seus amigos 

 

 
9 Que concluiremos então? Estamos em 

posição de vantagem? Não! Já 

demonstramos que tanto judeus quanto 

gentios estão debaixo do pecado. 10 Como 

está escrito: "Não há nenhum justo, nem um 

sequer; 11 não há ninguém que entenda, 

ninguém que busque a Deus. 12 Todos se 

desviaram, tornaram-se juntamente inúteis; 

não há ninguém que faça o bem, não há 

nem um sequer". 

Romanos 3 



Respeitar escolhas. Discordar é aceitável 

36 Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: 

"Voltemos para visitar os irmãos em todas as 

cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para 

ver como estão indo". 37 Barnabé queria levar 

João, também chamado Marcos. 38 Mas Paulo 

não achava prudente levá-lo, pois ele, 

abandonando-os na Panfília, não permanecera 

com eles no trabalho. 39 Tiveram um 

desentendimento tão sério que se separaram. 

Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para 

Chipre, 40 mas Paulo escolheu Silas e partiu, 

encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. 

Atos 15 



Fazer o que gostaria que o outro fizesse 

9 "Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe 

dará uma pedra? 

10 Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? 

11 Se vocês, apesar de serem maus, sabem 

dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais 

o Pai de vocês, que está nos céus, dará 

coisas boas aos que lhe pedirem! 

12 Assim, em tudo, façam aos outros o que 

vocês querem que eles lhes façam; pois esta 

é a Lei e os Profetas". 

Mateus 7 



 

Ser empático 

 
13 Compartilhem o que vocês têm com os 

santos em suas necessidades. Pratiquem a 

hospitalidade. 

14 Abençoem aqueles que os perseguem; 

abençoem, e não os amaldiçoem. 

15 Alegrem-se com os que se alegram; 

chorem com os que choram. 

 

Romanos 12 



Elogiar 

7 Enquanto saíam os discípulos de João, Jesus começou a 

falar à multidão a respeito de João: "O que vocês foram 

ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? 8 Ou, o 

que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, 

os que usam roupas finas estão nos palácios reais. 9 Afinal, 

o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e mais 

que profeta. 10 Este é aquele a respeito de quem está 

escrito: ‘Enviarei o meu mensageiro à tua frente; ele 

preparará o teu caminho diante de ti’. 11 Digo-lhes a 

verdade: Entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém 

maior do que João Batista; todavia, o menor no Reino dos 

céus é maior do que ele. 

 

Mateus 11 



Perdoar 

25 E quando estiverem orando, se tiverem 

alguma coisa contra alguém, perdoem-no, 

para que também o Pai celestial lhes perdoe 

os seus pecados". 

26 Mas se vocês não perdoarem, também o 

seu Pai que está no céu não perdoará os 

seus pecados. 

 

Marcos 11 



Curtir 

1 Como é bom e agradável quando os 

irmãos convivem em união! 

2 É como óleo precioso derramado sobre a 

cabeça, que desce pela barba, a barba de 

Arão, até a gola das suas vestes. 

3 É como o orvalho do Hermom quando 

desce sobre os montes de Sião. Ali o 

Senhor concede a bênção da vida para 

sempre. 

 

Salmos 133 



Cuidar para não ser invasivo 

17 Não faça visitas freqüentes à casa do seu 

vizinho para que ele não se canse de você e 

passe a odiá-lo. 

 

Provérbios 25 



Evitar intermediários 

9 Procure resolver sua causa diretamente 

com o seu próximo, e não revele o segredo 

de outra pessoa, 

10 caso contrário, quem o ouvir poderá 

recriminá-lo e você jamais perderá sua má 

reputação. 

 

Provérbios 25 



Manter confidencialidade 

12 O homem que não tem juízo ridiculariza 

o seu próximo, mas o que tem 

entendimento refreia a língua. 

13 Quem muito fala trai a confidência, mas 

quem merece confiança guarda o segredo. 

 

Provérbios 11 


