Mãe / Pai: Criando um seguro sadio
filho significa ajudá-las com os seus
sentimentos e não apenas o seu
comportamento. O filho mais precisam
de conforto é provavelmente o filho
zangada. A pior coisa sobre raiva que
separa a criança de um povo em torno
dele.. Falar de sua ira realmente ajuda a
ele dizem respeito a essas mesmas
pessoas. Acreditamos que esses versos,
em apenas o momento certo, pode ser
uma grande ajuda.

Melhor é o longânimo do que o valente;
e o que domina o seu espírito do que o
que toma uma cidade.
Provérbios 16:32

Não te deixes vencer do mal, mas vence
o mal com o bem.
Romanos 12:21

Antes sede bondosos uns para com os
outros, compassivos, perdoando-vos uns
aos outros, como também Deus vos
perdoou em Cristo.
Efésios 4:32

Quem facilmente se ira fará doidices;
mas o homem discreto é paciente;
Provérbios 14:17

Toda a amargura, e cólera, e ira, e
gritaria, e blasfêmia sejam tiradas dentre
vós, bem como toda a malícia.
Efésios 4:31

para que vos torneis filhos do vosso Pai
que está nos céus; porque ele faz nascer
o seu sol sobre maus e bons, e faz chover
sobre justos e injustos.
Mateus 5:45

A discrição do homem fá-lo tardio em
irar-se; e sua glória está em esquecer
ofensas.
Provérbios 19:11

A discrição do homem fá-lo tardio em
irar-se; e sua glória está em esquecer
ofensas.
Provérbios 20:22

Não vos sobreveio nenhuma tentação,
senão humana; mas fiel é Deus, o qual
não deixará que sejais tentados acima do
que podeis resistir, antes com a tentação
dará também o meio de saída, para que a
possais suportar.
Coríntios 10:13

sendo hospitaleiros uns para com os
outros, sem murmuração;
1 Pedro 4:9
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que pelo poder de Deus sois guardados,
mediante a fé, para a salvação que está
preparada para se revelar no último
tempo; na qual exultais, ainda que agora
por um pouco de tempo, sendo
necessário, estejais contristados por várias
provações,
2 Pedro 1:5-6

Como o espremer do leite produz queijo
verde, e o espremer do nariz produz
sangue, assim o espremer da ira produz
contenda.
Provérbios 30:33

sendo injuriado, não injuriava, e quando
padecia não ameaçava, mas entregava-se
ñuele que julga justamente;
1 Pedro 2:23

Não te apresses no teu espírito a irar-te,
porque a ira abriga-se no seio dos tolos.
Eclesiastes 7:9

A soberba do homem o abaterá; mas o
humilde de espírito obterá honra.
Provérbios 29:23

Irai-vos e não pequeis; consultai com o
vosso coração em vosso leito, e calai-vos.
Salmos 4:4

Exorta os velhos a que sejam temperantes,
sérios, sóbrios, sãos na fé, no amor, e na
constância;
Tito 2:2

" Não julgueis, e não sereis julgados; não
condeneis, e não sereis condenados;
perdoai, e sereis perdoados.
Lucas 6:37

Exorta semelhantemente os moços a que
sejam moderados.
Tito 2:6

Eu, porém, vos digo que todo aquele que
se encolerizar contra seu irmão, será réu
Irai-vos, e não pequeis; não se ponha o sol
de juízo; e quem disser a seu irmão: Raca,
sobre a vossa ira;
será réu diante do sinédrio; e quem lhe
Efésios 4:26
disser: Tolo, será réu do fogo do inferno.
Mateus 5:22

Não faças amizade com o iracundo;
nem andes com o homem colérico;
Provérbios 22:24

