Mãe / Pai: Uma coisa é toda criança deve
ter um sentimento de pertença a uma
família ... ... e para um grupo. Oramos
para que estes versículos ajudar você e
seu filho encontrar uma igreja que atende
a esta necessidade, dando-lhes alguma
coisa para fazer, alguém para amar e algo
para esperar.
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Não pensem unicamente nos vossos
interesses, mas procurem também aquilo
que interessa aos outros.
Filipenses 2:4

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

Mas se vivermos na luz da presença de
Deus, então existirá fraternidade de uns
com os outros, e o sangue de Jesus, seu
Filho, nos purifica de todo o pecado.

1 João 1:7

Finalmente, sejam unânimes, tendo os
mesmos sentimentos, compreensivos,
amando-vos, como irmãos na fé, com
corações bem cheios de compaixão e de
humildade.
1 Pedro 3:8

Lembrem-se dos presos como se
estivessem presos com eles; e dos que
são maltratados como se fossem vocês
mesmos a sofrer.
Hebreus 13:3

Deixem a mentira e falem verdade uns
com os outros, porque somos membros
de um só corpo.
Efésios 4:25

Procuremos desenvolver entre nós o
amor fraternal e estimulemo-nos a fazer
o bem.
Hebreus 10:24

Cada pessoa encoraja o seu vizinho e
diz: Não te preocupes. Havemos de
ganhar.
Isaías 41:6

Uns são judeus, outros gentios; uns são Cristo é a cabeça da igreja, a qual é o seu
corpo. E é o princípio de uma vida nova,
escravos, outros são livres. Mas todos
nós fomos baptizados no corpo de Cristo o primeiro a ter ressuscitado dos mortos,
e é consequentemente o primeiro em
por um Espírito, e todos nós recebemos o
tudo e sobre todas as coisas!
mesmo Espírito.
Colossenses 1:18
1 Coríntios 12:13

Vocês, contudo, queridos irmãos,
construam a vossa vida espiritual sobre o
alicerce da vossa fé santa, orando
conforme o Espírito Santo vos dirigir.
Judas 1:20

Querido amigo, não imites o mal mas o
bem. Quem faz o bem é de Deus; mas
quem continua praticando o que é mau
não conhece Deus.
3 João 1:11

Querido amigo, a minha oração é
para que tudo te corra bem, e que
tenhas tanta saúde quanto ao corpo
como tens quanto à tua alma.

Queridos amigos, se Deus nos
amou assim, assim também
devemos amar-nos uns aos outros

3 João 1:2

Sim, queridos amigos, agora somos filhos
de Deus, mas ainda não foi revelado
como havemos de ser mais tarde. Mas isto
em todo o caso sabemos: que, quando ele
vier, seremos semelhantes a ele, porque o
veremos tal como é.
1 João 3:2

Irmãos, aqui nesta Terra vocês vivem
apenas de passagem, como estrangeiros;
por isso vos peço que se mantenham
afastados dos prazeres corruptos, pois
combatem a vossa própria alma.
1 Pedro 2:11

1 João 4:11

Meu querido amigo, é uma boa obra que
fazes para Deus quando recebes
carinhosamente os irmãos que viajam e
que por aí passam, mesmo aqueles que tu
não conheces.
3 João 1:5

Queridos amigos, não creiam em todos
que dizem falar pelo Espírito de Deus:
examinem primeiro. Porque há muitos
pregadores de mentira, por aí no mundo.
1 João 4:1-3

Sabendo portanto isto de antemão,
Queridos amigos, enquanto aguardamos
irmãos, guardem-se de serem
estas coisas, procurem diligentemente que
levados pelo engano de homens
ele vos encontre vivendo rectamente, sem
perversos, ficando vocês mesmos
pecar e em paz com Deus.
também abalados na vossa firmeza
2 Pedro 3:14
2 Pedro 3:16-18

Eu baptizo-vos com água, mas ele
vos baptizará com o Espírito Santo.
Marcos 1:8

Foi por isso que as Escrituras dizem:
Abraão creu em Deus, e o Senhor o
declarou justo. E foi chamado o amigo de
Deus.
Tiago 2:23

Já não vos chamo criados, pois estes não
acompanham o que faz o patrão. Vocês
são meus amigos, e a prova disso é o
facto de vos ter revelado tudo o que o Pai
me disse.
João 15:15

E vocês serão meus amigos se fizerem o
que vos mando.
João 15:14

Vendo a fé de que davam provas, Jesus
disse ao homem: Amigo, os teus pecados
estão perdoados!
Lucas 5:20

Os meus verdadeiros amigos são todos os
que te temem e guardam os teus preceitos.
Salmos 119:63

Um verdadeiro amigo é sempre leal, e é
nos momentos difíceis que se conhecem
os amigos fiéis.
Provérbios 17:17

Aquele que dá valor a um coração puro e
cujas falas são sensatas, terá por seu
amigo o rei.
Provérbios 22:11

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 22:24-25

Feridas, quando feitas por um amigo, são
muito melhores do que beijos de quem
nos quer enganar.
Provérbios 27:6

Se um cair, o outro levanta-o; se estiver
sozinho ao cair, ver-se-á em grande
dificuldade.
Eclesiastes 4:10

Não se esqueçam também de fazer o bem
e de repartir com outros, pois com esses
sacrifícios também Deus se agrada.
Hebreus 13:16

Que pratiquem antes o bem, que
enriqueçam, mas em obras de justiça, que
aceitem de boa vontade repartir com os
necessitados os ganhos de que
beneficiam; que sejam generosos.
1 Timóteo

sim, na minha mocidade, o amor de
Deusera coisa sensível no meu lar,
Jó 29:4

