
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!

	É difícil se oferecer 
para fazer um trabalho 
que não fazia parte do 
seu horário nem plano 
para o dia. Mas mostrar 
boa vontade e dar 
de seu tempo a outra 
pessoa é uma parte 
importante de mostrar 
que se importa.

Lembretes Para Amar,  2ª Parte

Mostre 
interesse 

pelas 
crianças 
menores 

OBRIGADA!

Amar 
outros sem 

parcialidade1

Abra mão de 
seus próprios 
planos para 
ajudar outra 

pessoa 	Faça amizade, dê 
atenção e mostre 
apreço aos colegas que 
não conhece ou com 
quem não se dá tão 
bem. 

OBRIGADO, PEDRO, 
POR ME ENSINAR A 

JOGAR XADREZ!

	Mostre interesse por 
seus irmãos mais 
novos e os de seus 
amigos. Inclua-os no 
que for possível.

Ore por amor 
que “cobre uma 

multidão de 
pecados” (1 Pedro 4:8)

	Os erros, falhas, problemas 
e características individuais 
dos membros da sua 
família e colegas podem 
ser muito óbvios para você. 
Você pode escolher deixar 
essas coisas incomodá-lo 
ou não. Experimente louvar 
Jesus por essa pessoa. 
Verá que será muito 
mais feliz se enfocar nas 
qualidades positivas dessa 
pessoa, e permitir que o 
amor cubra os pequenos 
incômodos. 

APESAR DO JOÃO ÀS VEZES 

Viver a Lei de Amor é viver o amor, viver como Jesus gostaria que vivêssemos.

1 sem parcialidade: sem 
demonstrar mais preferência a um 
do que a outro; justo

AQUI, DEIXE-ME 
AJUDÁ-LA!

SER BAGUNCEIRO, 
ELE TEM UM BOM 

CORAÇÃO.



Pense 
em como 

suas ações 
afetarão os 

outros

Tenha pensamentos 

positivos e amáveis 

sobre os outros 

Desdobre-se para 

fazer coisas legais 

para os outros

Perdoe!

	Tenha consideração 
pelas necessidades 
dos outros, seja de 
silêncio, privacidade, 
respeito, variedade, 
encorajamento, 
amizade, ou seja qual 
for.

	Pense nas virtudes 
dos outros, para 
poder apreciá-los 
e acrescentar aos 
seus pontos fortes. 
Sua atitude geral em 
relação a eles será 
mais amável, generosa, 
altruísta e humilde, ao 
procurar ver e focalizar 
ativamente no que há 
de bom nos outros.

	Dê sem esperar apreço
 Exemplos:
 · Limpar a bagunça de 
outra pessoa.
 · Colocar bem a mesa e 
servir bem a refeição.
 · Sorrir quando vê 
alguém.
 · Falar positivamente 
sobre o seu dia.
 · Quando alguém 
lhe agradecer por algo 
que você fez, reaja 
positivamente em vez de 
lembrar a pessoa de como 
foi trabalhoso.
 · Peça a Jesus para 
lhe mostrar maneiras de 
espalhar mais alegria pelos 
seus familiares e amigos.

	 Se for difícil perdoar a 
alguém, peça a Jesus 
para ajudá-lo. Se precisar 
falar com a pessoa para 
resolver as coisas, peça 
a Jesus para ajudá-lo 
a não ter sentimentos 
negativos.

	 Perdoe e esqueça. 
Quando alguém o deixar 
irritado, faça um esforço 
para não falar sobre o 
incidente com ninguém, 
a menos que seja com 
seus pais, professor ou 
pessoa que cuida de 
você. Verbalizar o erro 
ou problema fará com 
que crie raízes na sua 
memória e seja mais difícil 
superar a situação.
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A TINA É SEMPRE TÃO 
ALEGRE E FELIZ! ESTOU 

FELIZ POR ELA SER 
MINHA IRMÃ! TUDO BEM. NÃO 

ESTOU CHATEADO 
COM VOCÊ.… E ENTÃO 

QUEBROU! … 
SOLUÇO!
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