


“Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que 
apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável 

a Deus, que é o vosso culto racional. 
E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos 
pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual 

seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.” 
Romanos 12.1-2

A NOVA VIDA

INTRODUÇÃO



“Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de 
amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e 
misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a 

mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, 
tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou 

vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros 
superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é 

propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros.” 
Filipenses 2.1-4

A FAMÍLIA
INTRODUÇÃO



ROMANOS	12	A	15

A FAMÍLIA DE DEUS



“Assim também nós, conquanto muitos, somos um 
só corpo em Cristo e membros uns dos outros.” 

Romanos 12.5

MEMBROS UNS DOS OUTROS



“Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor 
fraternal…”  

Romanos 12.10a

AMAI-VOS CORDIALMENTE



“... preferindo-vos em honra uns aos outros.” 
Romanos 12.10b

PREFERINDO-VOS EM HONRA



“Compartilhai as necessidades dos santos; praticai 
a hospitalidade.”  
Romanos 12.13

COMPARTILHAI AS NECESSIDADES



“Tende o mesmo sentimento uns para com os outros; em 
lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é 
humilde; não sejais sábios aos vossos próprios olhos.” 

Romanos 12.16

TENDE O MESMO SENTIMENTO



“Não torneis a ninguém mal por mal; esforçai-vos por fazer o 
bem perante todos os homens; se possível, quanto depender 
de vós, tende paz com todos os homens; não vos vingueis a 

vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira; porque está 
escrito: A mim me pertence a vingança; eu é que retribuirei, 

diz o Senhor.”  
Romanos 12.17-19

NÃO VOS VINGUEIS



“Não nos julguemos mais uns aos outros; pelo contrário, 
tomai o propósito de não pordes tropeço ou escândalo ao 

vosso irmão.” Romanos 14.13

NÃO NOS JULGUEMOS



“Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também 
as da edificação de uns para com os outros.”  

Romanos 14.19

EDIFIQUEMO-NOS UNS AOS OUTROS



“Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo 
nos acolheu para a glória de Deus.”  

Romanos 15.7

ACOLHEI-VOS UNS AOS OUTROS



“E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso 
respeito, de que estais possuídos de bondade, cheios 

de todo o conhecimento, aptos para vos admoestardes 
uns aos outros.” 
Romanos 15.14

APTOS PARA ADMOESTARDES


