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AMIZADE VERDADEIRA 

João 15.12-15 
SENTIR 
Ao longo da história, muitas amizades foram marcantes. Por exemplo, 
quem não lembra de Lennon e McCartney, provavelmente a amizade 
mais prolífera da história da música mundial. Os dois rapazes de 
Liverpool são um perfeito retrato das nuances da amizade. Um canhoto. 
O outro destro. De um lado a guitarra. Do outro o baixo. Não importa, 
Paul e John se uniram por meio da paixão pela música e criaram uma 
das maiores bandas da história: os Beatles. 
 
Como é bom ter amigos! Quando perguntam ao dr. John Perkins, uma 
das vozes cristãs mais eloquentes do nosso tempo, como fazer a 
diferença no mundo, ele habitualmente responde: "Sejam amigos. 
Primeiramente de Deus, depois dos outros ― todo tipo de 'outros' que 
você possa imaginar. Porque a verdade mais simples, poderosa, 
estonteante e explosiva é: O mundo é transformado uma amizade por 
vez". 
 
Você tem uma grande história de amizade para contar? 
 
APRENDER 
 
É interessante vermos JESUS fazendo amigos nesta terra. Ele escolheu 
12 HOMENS para o seguir, e três deles se tornaram amigos íntimos. Nos 
momentos mais especiais da sua vida, JESUS sempre contava com eles 
– PEDRO, TIAGO e JOÃO.  
 
No texto do livro de João, JESUS mostra aos seus discípulos o poder e 
os benefícios da amizade, além de ensinar as características de uma 
verdadeira amizade: 
 
 

1. Quem é amigo, primeiro ama; 
2. A maior prova de amizade é dar a vida pelo amigo; 
3. Um amigo não tampa o ouvido quando o outro está falando. 

 
REFLETIR 
 
Tem facilidade para construir laços de amizade, ou tem dificuldade? Por 
quê? 
 
O que nos afasta do próximo nos afasta de Deus? De que forma? 
 
O que procuramos numa amizade? Ouvir o que gostamos, que a outra 
pessoa goste das mesmas coisas ou que sejamos conduzidos para ser 
mais parecidos com Cristo? 
 
As nossas diferenças nos fazem permanecer junto numa amizade apesar 
delas ou, dependendo do assunto, se tornam o caminho do fim desse 
relacionamento? 
 
Como podemos fazer com que nossas amizades vão além e se tornem 
alianças? 
 
APLICAR 
É impossível desenvolver relacionamentos saudáveis sem um novo 
coração. O que a Bíblia propõe é que a verdadeira amizade é fruto do 
novo nascimento. 
 
O novo nascimento nos leva a vivenciar um relacionamento de amizade 
real, verdadeira, além de toda e qualquer diferença, uma aliança. É 
momento de decidir construir alianças entre nós, que serão eternas 
conquanto sejam forjadas em Cristo Jesus. 
AVISOS 
 

ENCONTRO HOMENS DE HONRA 
Sexta-feira 25/03 – 20h 

 
Participação Especial: Pr. Carlos Alberto Bezerra 
 
Tema: Identidade Masculina 
 

Mobilize os homens de sua célula, seus filhos e familiares.  
 


