Mãe / Pai: Se a sua igreja está
fazendo nada mais do que entretendo
mas, se andarmos na luz, como ele na luz
Finalmente, sede todos de um mesmo
seus filhos eles não estão fazendo o está, temos comunhão uns com os outros,
sentimento, compassivos, cheios de amor
suficienteSe a sua igreja está dando
e o sangue de Jesus seu Filho nos
fraternal, misericordiosos, humildes,
o seu filho qualquer coisa para
purifica de todo pecado.
1 Pedro 3:8
1 João 1:7
fazer... algo a ser uma parte do ...
então você está em uma bela igreja.
É nossa oração que estes versos bíblicos
sobre a igreja e seus amigos ajudam as
crianças ligue para o Corpo de Cristo.

Lembrai-vos dos presos, como se
estivésseis presos com eles, e dos
maltratados, como sendo-o vós mesmos
também no corpo.
Hebreus 13:3

Pelo que deixai a mentira, e falai a
verdade cada um com o seu próximo,
pois somos membros uns dos outros.
Efésios 4:25

não olhe cada um somente para o que é
seu, mas cada qual também para o que é
dos outros.
Filipenses 2:4

e consideremo-nos uns aos outros, para
nos estimularmos ao amor e ó boas
obras,
Hebreus 10:24

6um ao outro ajudou, e ao seu
companheiro disse: Esforça-te.
Isaias 41:6

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

Pois em um só Espírito fomos todos
nós batizados em um só corpo, quer
judeus, quer gregos, quer escravos
quer livres; e a todos nós foi dado
beber de um só Espírito.
1 Coríntios 12:13

também ele é a cabeça do corpo, da
igreja; é o princípio, o primogênito
dentre os mortos, para que em tudo tenha
a preeminência,
Colossenses 1:18
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Mas vós, amados, edificando-vos sobre a
vossa santíssima fé, orando no Espírito
Santo,
Judas 1:20

Amado, não imites o mal, mas o bem.
Amado, procedes fielmente em tudo o que
Quem faz o bem é de Deus; mas quem faz fazes para com os irmãos, especialmente
o mal não tem visto a Deus.
para com os estranhos,
3 João 1:11
3 João 1:5

Amado, desejo que te vá bem em todas as
coisas, e que tenhas saúde, assim como
bem vai ã tua alma.
3 João 1:2

Amados, se Deus assim nos amou, nós
também devemos amar-nos uns aos
outros.
1 João 4:11

Nisto conheceis o Espírito de Deus: todo
espírito que confessa que Jesus Cristo
veio em carne é de Deus;
1 João 4:2

Amados, agora somos filhos de Deus, e
ainda não é manifesto o que havemos de
ser. Mas sabemos que, quando ele se
manifestar, seremos semelhantes a ele;
porque assim como é, o veremos.
1 João 3:2

Vós, portanto, amados, sabendo isto de
antemão, guardai-vos de que pelo engano
dos homens perversos sejais juntamente
arrebatados, e descaiais da vossa firmeza;
2 Pedro 3:17

Pelo que, amados, como estais
aguardando estas coisas, procurai
diligentemente que por ele sejais achados
imaculados e irrepreensível em paz;
2 Pedro 3:14

Amados, exorto-vos, como a peregrinos e
forasteiros, que vos abstenhais das
concupiscências da carne, as quais
combatem contra a alma;
1 Pedro 2:11

Infiéis, não sabeis que a amizade do
mundo é inimizade contra Deus? Portanto
qualquer que quiser ser amigo do mundo
constitui-se inimigo de Deus.
Tiago 4:4

e se cumpriu a escritura que diz: E creu
Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado
como justiça, e foi chamado amigo de
Deus.
Tiago 2:23

Já não vos chamo servos, porque o servo
não sabe o que faz o seu senhor; mas
chamei-vos amigos, porque tudo quanto
ouvi de meu Pai vos dei a conhecer.
João 15:15

Companheiro sou de todos os que te
temem, e dos que guardam os teus
preceitos.
Salmos 119:63

Vós sois meus amigos, se fizerdes o que
eu vos mando.
João 15:14

E vendo-lhes a fé, disse ele: Homem, sãote perdoados os teus pecados.
Lucas 5:20

O amigo ama em todo o tempo; e
para a angústia nasce o irmão.

O que ama a pureza do coração, e que tem
graça nos seus lábios, terá por seu amigo
o rei.
Provérbios 22:11

Provérbios 17:17

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

Fiéis são as feridas dum amigo; mas os
beijos dum inimigo são enganosos.
Provérbios 27:6

Pois se caírem, um levantará o seu
companheiro; mas ai do que estiver só,
pois, caindo, não haverá outro que o
levante.
Ecclesiastes 4:10

como era nos dias do meu vigor, quando o
íntimo favor de Deus estava sobre a
minha tenda;
Jó 29:4

Mas não vos esqueçais de fazer o bem e
de repartir com outros, porque com tais
sacrifícios Deus se agrada.
Hebreus 13:16

que pratiquem o bem, que se enriqueçam
de boas obras, que sejam liberais e
generosos,
1 Timóteo 6:18

