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Amor a Deus e Amor ao próximo (1Pg) 
 

Respondeu Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda tua alma e de todo teu 

espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: Amarás teu próximo 

como a ti mesmo. Nesses dois mandamentos se resumem toda a lei e os profetas.Mt22,37. (Bíblia Editora 

AVE-MARIA) 
 

Deus é espírito, e os seus adoradores devem adorá-lo em espírito e verdade. João 4, 24. 
 

Tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles. Esta é a lei e os profetas.Mt7,12. 
 

Se alguém quiser vir comigo, renuncie-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Mateus16, 24. 
 

Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Mateus 10, 38. 
 

Quem não está comigo está contra mim; e quem não ajunta comigo, espalha. Mateus 12, 30. 
 

Eis um verdadeiro israelita, no qual não há falsidade. João 1, 47. 
 

Por que me perguntas a respeito do que se deve fazer de bom? Só Deus é bom. Se queres entrar na 

vida, observa os mandamentos. Mateus 19, 17. 
 

Ai de vós, que estais fartos, porque vireis a ter fome! Ai de vós, que agora rides, porque gemereis e 

chorareis! Lucas 6, 25. 
 

Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduzem à perdição e 

numerosos são os que por aí entram. Estreita, porém, é a porta e apertado o caminho da vida e raros são os 

que o encontram. Mateus 7, 13. 
 

Em verdade vos digo: se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a esta montanha: Transporta-te 

daqui para lá, e ela irá; e nada vos será impossível. Mateus 17, 20. 
 

Aquele que se fizer humilde como esta criança será maior no Reino dos céus. Mateus 18, 4. 
 

Buscai em primeiro lugar o Reino de Deus e a sua justiça e todas estas coisas vos serão dadas em 

acréscimo. Mateus 6, 33. 
 

Referi-vos essas coisas para que tenhais a paz em mim. No mundo haveis de ter aflições. Coragem! Eu 

venci o mundo. João 16, 33. 
 

Então Jesus lhes disse: Em verdade, em verdade vos digo: se não comerdes a carne do Filho do 

Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. João 6, 53. 
 

Se compreenderdes estas coisas, sereis felizes, sob condição de as praticardes. João 13, 17.  

 

------------------------------------------------------Fim do título------------------------------------------------------- 
 

...e o despedirá e o mandará ao destino dos hipócritas; ali haverá choro e ranger de dentes.Mt24,51.  

 

Não julgueis pela aparência, mas julgai conforme a justiça. João 7, 24. 
 

Este é o pão que desceu do céu. Não como o maná(fruta gostosa) que vossos pais comeram e 

morreram. Quem come deste pão viverá eternamente. João 6, 58. 
 

Guias cegos! Filtrais um mosquito e engolis um camelo. Mateus 23, 24. 
 

Mas Jesus, voltando-se para ele, disse-lhe: Afasta-te, Satanás! Tu és para mim um escândalo; teus 

pensamentos não são de Deus, mas dos homens! Mateus 16, 23. 
 

O mundo não vos pode odiar, mas odeia-me, porque eu testemunho contra ele que as suas obras são 

más. João 7, 7. 
 

...conhecereis a verdade e a verdade vos livrará. João 8, 32. 
 

Quanto a esta espécie de demônio, só se pode expulsar à força de oração e de jejum.Mt17,20. Toda 

árvore que não der bons frutos será cortada e lançada ao fogo.Mt7,19. Quem crê em mim, como diz a Escritura: 

Do seu interior manarão rios de água viva. João 7, 38. Penitência. Mateus 4, 17. 
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