
OBS: Imprimir e colorir estes marcadores de livro. Depois 
podem recortá-los e guardá-los como lembretes para serem 
amorosos e mostrarem interesse pelos outros!

Viver a Lei de Amor é viver o amor, viver como Jesus gos-
taria que nós vivêssemos.

“Toda a lei se resume num só mandamento: ‘Ame o 
seu próximo como a si mesmo.’” (Gálatas 5:14 NVI) 

O mais importante é amar. Em tudo que disser, em tudo que 
fizer, pergunte-se: Isto mostra amor? Nas páginas seguintes 
contem alguns lembretes de formas de colocar amor sincero 
em tudo o que fizer. 	Toque com amor as 

pessoas que Jesus lhe 
mostrar que precisam 
de um incentivo para o 
seu espírito.

	Toques dão segurança 
e são reconfortantes. 

	Dê prioridade às 
necessidades dos 
outros.

	Ofereça-se para ajudar 
seus pais, irmãos, 
professores ou amigos 
com tarefas que eles 
tenham que realizar, 
como, por exemplo, 
lavar a louça, dobrar e 
guardar roupa, arrumar 
brinquedos, fazer a 
cama, arrumar a sala 
de aula, entender uma 
matéria escolar difícil, 
etc.

Lembretes de Amor 
1ª Parte

Seja 

afetuoso.

Pense nos 
outros, 1 

OBRIGADO!
ÔI, 

POSSO TE 
AJUDAR?



Pense nos 
outros, 2

Dê com 
altruísmo

Observe sua 
etiqueta

Siga a etiqueta ao 

conversar, 1ª parte

	Peça a Jesus para ajudá-
lo a escrever um bilhete 
encorajador para alguém 
que parece triste.

	Faça novos amigos.

	Se um de seus amigos 
ou colegas de escola 
parecer triste ou 
solitário, ore por 
ele e tente alegrá-
lo dando-lhe um 
abraço e/ou dizendo 
algo encorajador, ou 
convide-o a se juntar 
a você no que estiver 
fazendo.

	Dê o que você tem, e 
Jesus o abençoará!

	Compartilhe seus bens 
materiais.

	Dê seu tempo.

	Dê amor e mostre am-
abilidade.

	Dê o presente da 
oração, orando pelos 
outros.

	 Seja agradável e educado 
na sua interação com os 
outros.

	Use “por favor” e 
“obrigado” liberalmente.

	Dirija-se às pessoas com 
respeito.

	Cuide bem do que lhe é 
emprestado ou de coisas 
comuns.

	 Peça licença antes de sair 
da mesa ou se tiver que 
se ausentar durante uma 
conversa.

	 Tenha boas maneiras à 
mesa.

	Quando estiver 
conversando com alguém, 
preste atenção no que a 
pessoa está dizendo.

	 Se aparecer outra 
pessoa quando estiver 
conversando com alguém, 
faça o possível por incluir 
essa outra pessoa na 
conversa. Dê-lhe um 
pequeno resumo do que 
estavam falando.

TOME, PODE USAR 
A MINHA MÁQUINA 
FOTOGRÁFICA. … A MINHA IRMÃ ME 

EMPRESTOU ESTA MÁQUINA. 
PRECISO CUIDAR BEM DELA.

EI, JUNTE-SE A NÓS. ESTAMOS 
CONVERSANDO SOBRE A 

EXCURSÃO DE AMANHÃ. …
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Siga a etiqueta ao 

conversar, 2ª parte

Dê preferência 
aos outros, 1

Dê preferência 

aos outros, 2
Respeite seu lar 

e comunidade

	Sussurrar na frente 
de pessoas pode 
fazê-las sentirem-se 
excluídas, ou que estão 
falando delas. Tanto 
quanto possível, tenha 
conversas particulares 
em lugares privados.

	Se tiver que 
interromper alguém, 
peça desculpas e seja 
educado a respeito.

	Deixe outros 
passarem na sua 
frente numa fila.

	Ofereça o pedaço 
maior de uma comida 
especial para a pessoa 
ao seu lado.

	Quando alguém 
precisar de algo e 
você tiver mais de um, 
ofereça um dos seus.

	Quando for a uma 
festa, esteja atento a 
pessoas que pareçam 
isoladas, e passe um 
tempo conversando 
com elas. 

	 Tome um tempinho para 
melhorar uma certa área 
da sua sala de estar ou de 
jantar, como por exemplo 
arrumar tudo depois de 
um filme, lavar alguns 
pratos a mais, ou dar uma 
mão com uma limpeza 
adicional.

	Mantenha seu jardim 
limpo e as áreas vizinhas 
da sua casa.

	Ajude seus vizinhos 
sempre que possível. 
Seja educado, e esteja 
disposto a cooperar com 
quaisquer pedidos dos 
vizinhos em relação a 
coisas como barulho, etc.

DESCULPE 
INTERROMPER … TOME, 

PEGUE 
VOCÊ O 
PEDAÇO 
MAIOR. OBRIGADA!

TROUXE UM 
SUCO PARA 

VOCÊ, DENIS.
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