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1 – “Deus os abençoou e lhes disse: ‘Sejam férteis e multipliquem-se!
Encham e subjuguem a terra! Dominem sobre os peixes do mar, sobre as
aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra’.” (Gênesis
1:28)
2 – “Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e
eles se tornarão uma só carne.” (Gênesis 2:24)
3 – “Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o
Senhor,o teu Deus, te dá.” (Êxodo 20:12)
4 – “Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que ele dá. Como
flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como
é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles! Não será humilhado
quando enfrentar seus inimigos no tribunal.” (Salmos 127:3-5)
5 – “Quem causa problemas à sua família herdará somente vento; o
insensato será servo do sábio.” (Provérbios 11:29)
6 – “O avarento põe sua família em apuros, mas quem repudia o suborno
viverá.” (Provérbios 15:27)
7 – “Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida vã,
os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade;
porque esta é a tua porção nesta vida, e no teu trabalho, que tu fizeste
debaixo do sol.” (Eclesiastes 9:9)
8 – “Mas no princípio da criação Deus ‘os fez homem e mulher’. ‘Por
esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois
se tornarão uma só carne’. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só
carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe.” (Marcos 10:6-9)
9 – “Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a você
mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito.” (Efésios 5:33)

10 – “Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo.
“Honra teu pai e tua mãe” – este é o primeiro mandamento com promessa”
(Efésios 6:1-2)
11 – “Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de
sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente.” (1 Timóteo
5:8)
12 – “Ouça o seu pai, que o gerou; não despreze sua mãe quando ela
envelhecer.” (Provérbios 23:22)
13 – “E estas palavras, que hoje te ordeno, estarão no teu coração; E as
ensinarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, e andando
pelo caminho, e deitando-te e levantando-te.” (Deuteronômio 6:6,7)
14 – “A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa; os
teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim
será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará
desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E
verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel.” (Salmos 128:3-6)

