Passagens bíblicas sobre a tolerância para crianças

Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os
pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus.
Vocês ouviram o que foi dito: ‘Ame o seu próximo’ e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: amem os
seus inimigos e orem por quem os persegue. Desse modo, vocês agirão como verdadeiros filhos de seu
Pai, que está no céu. Pois ele dá a luz do sol tanto a maus como a bons e faz chover tanto sobre justos
como injustos. - Jesus (Mateus 5:7,9, 43-45)

Deus não trata as
pessoas de maneira
diferente por elas
serem de outras
raças ou nações!
Pelo contrário! Em
todas as nações ele
aceita aqueles que o
temem e fazem o
que é certo.
Todos vocês são
filhos de Deus por
meio da fé em Cristo
Jesus. E, se vocês
pertencem a Cristo,
então vocês são
herdeiros das
bênçãos que Deus
prometeu. (Atos
10:34-35, Gálatas
3:26-29)

Mostrem respeito, cada
um de vocês, por sua mãe
e por seu pai. Não
insultem o surdo nem
façam o cego tropeçar.
Levantem-se na presença
dos idosos e honrem os
anciãos. Não tratem mal o
imigrante que vive na terra
de vocês. Devem tratá-lo
como qualquer outra
pessoa e amá-lo como se
amam uns aos outros.
Sejam sempre humildes e
amáveis, tolerando
pacientemente uns aos
outros em amor. Sejam
bondosos e tenham
compaixão uns dos outros,
perdoando-se como Deus
os perdoou em Cristo.
(Levítico 19:3,14,32-34;
Efésios 4:2,32 )

Encorajem os
desanimados. Ajudem os
fracos. Sejam pacientes
com todos. Cuidem que
ninguém retribua o mal
com o mal, mas
procurem sempre fazer o
bem uns aos outros e a
todos.
Façam o possível, até
onde depender de vocês,
para viverem em paz
com todos. Se o seu
inimigo tiver fome, dê
algo para ele comer;
se ele tiver sede, dê algo
para ele beber. Porque
assim fará com que ele
sinta vergonha. Não
permita que o mal vença
a você, mas vença o mal
fazendo o bem. (1
Tessalonicenses 5:14-15;
Romanos 12:18, 20-21)
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