ALÉM DOS AMIGOS

Abril
ESTUDO - 1

MOMENTO DA VISÃO
Vamos iniciar uma nova série de estudo intitulada: “QUEBRANDO OS MUROS”.
Procuraremos tratar de temas que verdadeiramente venham lhe fazer refletir e crescer na presença de Deus.
Abra seu coração e deixe Deus tratar.
Que sua célula seja um local de aprendizagem e crescimento. Para tanto, faça a sua parte, ore, participe, ajude
seu líder, e com certeza Deus te abençoará.
QUEBRA GELO:
Pergunte em sua célula:
1. Você segue e tem muitos seguidores nas redes sociais?
2. E amigos, você tem muitos amigos?
TEXTO: Provérbios 18:24
INTRODUÇÃO:
• É muito comum na sua juventude você ter uma rede de amizades muito grande, mas será que realmente
que todas estas pessoas que te rodeiam são meus amigos?
• Há quem diga que é nos momentos de dificuldade que vemos se realmente temos amigos, mas a pergunta
que devo fazer é “eu sou um amigo para todos os momentos?”
• Vejo que uma amizade verdadeira é algo espiritual, entregar vida é espiritual.
• Entregar minha vida para outra pessoa é algo sério, vemos boas amizades na Bíblia e vemos más amizades
também.
• Provérbios diz: Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos
acabará mal - Provérbios 13:20.
• Suas amizades precisam te aproximar de Deus ir além do “OIIIII amiga” e o “Tamu Junto” (que muitas vezes
é só da boca para fora).
• Então para viver amizades verdadeiras e profundas...
1. DECIDA ANDAR COM PESSOAS NO MESMO PROPÓSITO DE VIDA QUE VOCÊ.
• Mas há alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e
Abede-Nego, que não te dão ouvidos, ó rei. Não prestam culto aos teus deuses nem adoram a imagem de
ouro que mandaste erguer" (Daniel 3:12).
• Agora, porém, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da
flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e a adorar a
imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas, se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa
fornalha em chamas. E que deus poderá livrá-los das minhas mãos?" (Daniel 3:15).
• O propósito destes caras era o mesmo, eles estavam decididos que não se curvariam diante daquela
situação, tinham objetivo! Muitas vezes nos frustramos e desistimos porque andamos com pessoas que
desistem... somos influenciados!
• Nos momentos difíceis uma boa amizade conta muito!

•
•

Decida andar com pessoas dispostas a enfrentar uma fornalha com você!
Então para viver amizades verdadeiras e profundas...

2. DECIDA ENTREGAR O QUE VOCÊ TEM DE MELHOR.
• Depois dessa conversa de Davi com Saul, surgiu tão grande amizade entre Jônatas e Davi que Jônatas
tornou-se o seu melhor amigo.
• Daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não o deixou voltar à casa de seu pai.
E Jônatas fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornara o melhor amigo de Davi.
Jônatas tirou o manto que estava vestindo e deu-o a Davi, junto com sua túnica, e até sua espada, seu arco
e seu cinturão. (1 Samuel 18:1-4).
• Esta é uma das amizades que mais me impressiono na Bíblia, ultrapassou os fatores sociais, uma amizade
até o fim!
• Amizades verdadeiras oferecem o que tem de melhor e não o que tem de resto! Jonatas e Davi fazem uma
aliança, assim Jonatas ofereceu tudo que tinha naquele momento!
• O que você tem oferecido para seus amigos? Você esta disposto a oferecer o que tem de melhor?
• Então para viver amizades verdadeiras e profundas...
3. ESTEJA PREPARADO PARA OS FEEDS
• Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. (Provérbios 27:17).
• Umas cosas mais importantes em uma amizade ou a mais importante é a verdade, ser verdadeiro! Muitas
amizades acabam quando uma das partes decide orientar, ou alertar o outro de uma situação ou falha!
Muitos querem amigos para massagear seu ego, decida ter amigos que irão ajudar você matar o seu Ego
e ser mais parecido com Jesus.
• Quer andar comigo? Esteja preparado para ter amor e verdades! Não estou dizendo para ser ofensivo,
apontar as falhas, o que quero dizer é ajudar a crescer!
• O texto de provérbios é bem explicativo.... Lixa, afiado, verdades...
• Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. (Provérbios 27:6).
• A verdade precisa ser dita com amor, sem amor ela é vazia.
CONCLUSÃO
• Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. (João 15:13).
• A melhor definição de amizade está em ENTREGA, foi o que Jesus fez por nós... Amigo verdadeiro, leal.
Eu preciso ser Jesus, viver Jesus e ser um amigo como Ele!
DESAFIO:
Durante a série procure um amigo, para juntos orarem e prestarem conta do que vocês têm vivido. Este será
algo intencional, precisa marcar um encontro pelo menos uma vez na semana!

