Mãe / Pai: Aumentar a uma criança
saudável, seguro ajudando-os com os
seus sentimentos não só o seu
comportamento. O filho mais precisam
de conforto é provavelmente o filho
irritado.
O problema com a oferta de conforto
para uma criança está irritado dobro. Ele
não quer nenhum e nós não estamos
particularmente interessados em dar
qualquer. Os versos sobre o nosso
pequeno cartão pode ser uma grande
ajuda.
Scriptures taken from O Livro. Copyright © 2000
by International Bible Society®Used by
permission. All rights reserved worldwide.

Uma pessoa que é paciente vale mais do
que alguém muito corajoso. É melhor
saber dominar-se do que controlar um
exército.
Provérbios 16:32

Não te deixes vencer pelo mal,
mas vence o mal com o bem.

Em vez disso sejam uns para com os
outros amáveis e compreensivos,
perdoando-se mutuamente, tal como
Cristo também vos perdoou.
Efésios 4:32

Quem se irrita com facilidade vem
sempre a fazer disparates, e naturalmente
tende a aborrecer os que se controlam.
Provérbios 14:17

Orem por quem vos persegue! Assim
Façam desaparecer do vosso meio todo o procederão como verdadeiros filhos do
mau humor, assim como a cólera, o ódio, vosso Pai que está no céu. Porque ele faz
brilhar o Sol tanto sobre os maus como
as discussões, tal como as injúrias e as
sobre os bons, e manda a chuva cair
revoltas rancorosas.
Efésios 4:31
tanto sobre justos como injustos.
Mateus 5:45

Não digas: Hei-de vingar-me! Espera, e
o Senhor se encarregará do assunto.
Provérbios 20:22

Mas lembrem-se que as tentações que
vêm às vossas vidas não são diferentes
daquelas que outros experimentam. E
Deus é fiel. Ele não deixará que a
tentação seja tão forte que vocês não a
possam enfrentar.
1 Coríntios 10:13

Romanos 12:21

Um indivíduo sensato procura controlar
a sua irritação e não valorizar as ofensas.
Isto afinal só vem contribuir para o seu
prestígio.
Provérbios 19:11

Abram de bom grado as portas do
vosso lar aos que precisarem.
1 Pedro 4:9

Sendo assim, esforcem-se diligentemente
por acrescentar à vossa fé uma boa
conduta; e além disso o conhecimento das
coisas espirituais; depois aprendam o que
é o domínio dos vossos próprios desejos
naturais; acrescentem a perseverança, e
ainda uma relação efectiva com Deus.
2 Pedro 1:5-6

Não sejas precipitado - isso é
comportamento de cretinos.
Eclesiastes 7:9

Os mais velhos que sejam sóbrios,
sensatos, prudentes, com uma fé forte,
inspirada na palavra do Senhor; que o seu
amor cristão seja sincero, e que sejam
perseverantes.
Tito 2:2

Ele nunca cometeu pecado, e nunca
Como o bater as natas produz manteiga, e
enganou , nunca replicou aos que o
o esmurrar do nariz provoca sangue,
insultavam, e sofrendo nunca ameaçou;
assim também a explosão da cólera gera
tudo entregava àquele que julga com
disputas.
justiça.
Provérbios 30:33
1 Pedro 2:23

O orgulho duma pessoa levá-la-á à
humilhação, mas a humildade do espírito
é o caminho da honra.
Provérbios 29:23

Não julguem e não serão julgados. Não
condenem e não serão condenados.
Perdoem, e serão perdoados. Se derem,
receberão! A vossa dádiva vos será
devolvida em medida atestada e sacudida
para caber mais um pouco até deitar

Ponham-se diante do Senhor com toda
a reverência,e não pequem contra ele.
Meditem seriamente e em silêncio,na
intimidade da vossa cama.
Salmos 4:4

Do mesmo modo, incita os jovens a que
sejam moderados
Tito 2:6

por fora.
Lucas 6:37

Não pequem, deixando que a ira vos
domine. Antes que o dia acabe, façam
com que a vossa irritação tenha fim.
Efésios 4:26

Mas agora digo-vos que basta o
sentimento da ira contra alguém para se
cair sob julgamento! Se chamarem
estúpido a um amigo, correm o risco de
serem levados a tribunal. E se o
amaldiçoarem, arriscam-se às chamas do
inferno.
Mateus 5:22

Não andes com gente desordeira, nem
acompanhes pessoas violentas, para não
vires a aprender os seus modos,
arriscando-te a perderes a tua alma.
Provérbios 22:24

