
1 
Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, 
mas apenas a que for útil para edificar os ou-
tros, conforme a necessidade, para que conceda 
graça aos que a ouvem.

Efésios 4:29

2
O coração ansioso deprime o homem, mas uma 
palavra bondosa o anima.

Provérbios 12:25

3
A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra 
ríspida desperta a ira.

Provérbios 15:1

4
Meus amados irmãos, tenham isto em mente: 
Sejam todos prontos para ouvir, tardios para 
falar e tardios para irar-se. 

Tiago 1:19

5
Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, 
gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. 

Efésios 4:31

6
Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a 
justiça, a fé, o amor e a paz, juntamente com os 
que, de coração puro, invocam o Senhor. 2 

Timóteo 2.22

7
Dêem graças em todas as circunstâncias, pois 
esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo 
Jesus. 

1 Tessalonicenses 5:18

 8
Portanto, como povo escolhido de Deus, santo 
e amado, revistam-se de profunda compaixão, 
bondade, humildade, mansidão e paciência. 
Suportem-se uns aos outros e perdoem as quei-
xas que tiverem uns contra os outros. Perdoem 
como o Senhor lhes perdoou. 

Colossenses 3:12,13

9
Sejam também pacientes e fortaleçam o cora-
ção, pois a vinda do Senhor está próxima. 

Tiago 5:8

10
E não nos cansemos de fazer o bem, pois no 
tempo próprio colheremos, se não desanimar-
mos. 

Gálatas 6:9

 11
Esforcem-se para viver em paz com todos e para 
serem santos; sem santidade ninguém verá o 
Senhor. 

Hebreus 12:14

12
Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, 
para que vejam as suas boas obras e glorifiquem 
ao Pai de vocês, que está nos céus”. 

Mateus 5.16

13
Sejam sábios no procedimento para com os de 
fora; aproveitem ao máximo todas as oportu-
nidades. O seu falar seja sempre agradável e 
temperado com sal, para que saibam como res-
ponder a cada um. 

Colossenses 4:5,6

14
Vocês ouviram o que foi dito: ‘Ame o seu pró-
ximo e odeie o seu inimigo’.Mas eu lhes digo: 
Amem os seus inimigos e orem por aqueles que 
os perseguem.

Mateus 5:43,44

15
“Um novo mandamento lhes dou: Amem-se 
uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem 
amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão 
que vocês são meus discípulos, se vocês se ama-
rem uns aos outros”.  

João 13:34,35

16
Nisto conhecemos o que é o amor: Jesus Cristo 
deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa 
vida por nossos irmãos. 

1 João 3:16

17
Mas Deus demonstra seu amor por nós: Cristo 
morreu em nosso favor quando ainda éramos 
pecadores. 

Romanos 5:8

18
Não andem ansiosos por coisa alguma, mas 
em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de 
graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a 
paz de Deus, que excede todo o entendimento, 
guardará os seus corações e as suas mentes em 
Cristo Jesus.

Filipenses 4:6,7

19
Eu te louvo porque me fizeste de modo especial 
e admirável. Tuas obras são maravilhosas! Dis-
so tenho plena certeza. 

Salmos 139:14

20
Só ele cura os de coração quebrantado e cuida 
das suas feridas.

Salmos 147:3

21
Eu sou a videira; vocês são os ramos. Se alguém 
permanecer em mim e eu nele, esse dá muito 
fruto; pois sem mim vocês não podem fazer coi-
sa alguma.

João 15:5


