
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

            Uns aos outros 

Versículos para memorizar:         

- 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 

- "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 amarem uns aos outros".  

João 13:34-35 

- Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em 

ação e em verdade.  

1 João 3:18 

- Ninguém jamais viu a Deus; se nos amarmos uns aos 

outros, Deus permanece em nós, e o seu amor está 

aperfeiçoado em nós.  

1 João 4:12 

- Se alguém afirmar: "Eu amo a Deus", mas odiar seu irmão, 

é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não 

pode amar a Deus, a quem não vê.  

1 João 4:20 
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