3º dia- Quarta-feira (07/03)
Juntos cuidando uns dos outros
Cl 3:12-17 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 queixas
que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o
Senhor lhes perdoou.
Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o
elo perfeito.
Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações,
visto que vocês foram chamados a viver em paz, como
membros de um só corpo. E sejam agradecidos.
Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo;
ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a
sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos
espirituais com gratidão a Deus em seus corações.
Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação,
façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio
dele graças a Deus Pai.
Existem duas coisas nesta vida que eu não posso
fazer sozinho, viver a vida cristã e viver casado. Rm
12:5 assim também em Cristo nós, que somos muitos,
formamos um corpo, e cada membro está ligado a
todos os outros. Ecl 4:9-10 É melhor ter companhia do
que estar sozinho, porque maior é a recompensa do
trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode

ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e
não tem quem o ajude a levantar-se!
Porque é importante cuidarmos uns dos outro?
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2.
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Porque eu sempre vou precisar de alguém para
andar comigo Gn 2:17 Então o Senhor Deus
declarou: "Não é bom que o homem esteja só; farei
para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda".
Porque eu sempre vou precisar de alguém ao meu
lado para me animar quando estiver querendo
desistir Hb 3:13 Pelo contrário, encorajem-se uns
aos outros todos os dias, durante o tempo que se
chama "hoje", de modo que nenhum de vocês seja
endurecido pelo engano do pecado.
Porque alguém cuidando de mim, vai me ajudar a
crescer espiritualmente Pv 27:17 Assim como o
ferro afia o ferro, o homem afia o seu
companheiro.
Porque eu sempre vou precisar ser humilde e
reconhecer a necessidade de alguém cuide de
mim Hb 13:16 Não se esqueçam de fazer o bem e de
repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais
sacrifícios Deus se agrada. Fp 2:4 Cada um cuide,
não somente dos seus interesses, mas também
dos interesses dos outros.
Porque sempre vou precisar de alguém para
chorar comigo na hora do sofrimento ICo 12:26

Quando um membro sofre, todos os outros sofrem
com ele; quando um membro é honrado, todos os
outros se alegram com ele.
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Porque eu sempre vou precisar de alguém para se
alegrar comigo na hora das conquistas Rm 12:15
Alegrem-se com os que se alegram; chorem com
os que choram.
Porque eu sempre vou precisar de alguém
testemunhando junto comigo para sermos
verdadeiros discípulos de Jesus Jo 13:35 Com
isso todos saberão que vocês são meus
discípulos, se vocês se amarem uns aos outros".
Porque eu sempre vou precisar dar e receber,
suporte, perdoar e ser perdoado, ajudar e receber
ajuda para reatar relacionamentos abalados Cl
3:13 Suportem-se uns aos outros e perdoem as
queixas que tiverem uns contra os outros.
Perdoem como o Senhor lhes perdoou.
Porque preciso aprender e ensinar, ser
aconselhado e dar conselhos com toda a
sabedoria Cl 3:16 Habite ricamente em vocês a
palavra de Cristo; ensinem e aconselhem-se uns
aos outros com toda a sabedoria
Porque todos nós precisamos de ajuda para
carregar as nossas cargas pesadas Gl 6:2 Levem
os fardos pesados uns dos outros e, assim, cumpram
a lei de Cristo.

