
AMIGOS AINDA EXISTEM?  
  
  
TEXTO:  Provérbios 17:17  
  
  
INTRODUÇÃO: Algo que me chama muito a atenção neste versículo é a ideia de que o 
amor nascido entre amigos torna-se amor fraternal nas horas de angustia, mas muitos 
têm se questionado diante de uma sociedade tão globalizada onde relacionamentos 
sinceros têm deixado de existir e pessoas mal se falam, se amigos ainda existem? 
Vivemos em um meio onde muitos prometem ser nossos amigos, juram que não nos 
deixarão e que estarão sempre ao nosso lado, mas lá pela metade do caminho, 
geralmente, por não atendermos a uma necessidade, já não estão mais conosco. Amigos 
são necessários para o nosso desenvolvimento emocional, intelectual e social, de modo 
que não podemos viver sem eles, mas hoje quero falar sobre O AMIGO VERDADEIRO: 
JESUS CRISTO. Vejamos algumas características desse amigo:  
  
1 - Jesus nos aceita do jeito que somos – ( Lucas 7:34) para Ele, não interessa os nossos 
defeitos, Jesus não nos vê como ‘um monte de erros humanos’, Ele nos ama mesmo com 
nossas imperfeições, e ainda nos ajuda a termos uma vida melhor ao Seu lado.  
  
2 - Jesus Cristo entregou sua vida, sem importar-se com o que quer que seja;( João 
15:13) Ele sabia que, com Sua morte, estaria nos convertendo em seus amigos, e que 
nele teríamos gozo, paz e salvação eterna.  
  
3 - Jesus é um companheiro perfeito para todas as horas-( Mateus 28:20) Cristo é muito 
mais que um quadro pendurado ou uma história de ficção contada há mais de 2000 anos 
atrás. Ele é real, fiel, companheiro e está sempre presente, mesmo nas horas em que 
nos sentimos sem ninguém ao nosso lado.  
  
TENDO CRISTO COMO AMIGO: Talvez você se pergunte: como ter Jesus, um ser tão 
divino, como amigo?  A primeira coisa que devemos fazer é reconhecê-lo como alguém 
que quer se relacionar conosco, afinal foi para isso que Ele veio a este mundo, morreu e 
ao terceiro dia ressuscitou para que além de amigos, pudesse nos dar salvação eterna. 
Então abra a porta do seu coração para que Ele entre e seja participante da sua vida.  
 

 

Fonte: MAIS 

  



DINÂMICA 
 
PERCEBENDO O OUTRO 
 
Objetivo:  
Perceber quem está a nossa volta, se importar com o outro, valorizar a amizade.  
Desenvolvimento: 
• Com o círculo da célula formado, peça para que todos fechem seus olhos. 
• O aplicador da dinâmica irá fazer perguntas relacionados aos que estão presentes, por 
exemplo: “Quem veio usando camisa vermelha? ”, “Quem está usando tênis branco? ”, 
entre outras.  
• Quem souber levanta a mão, o primeiro que levantar tem direito a responder, se 
acertar ganha um ponto, se não é concedido o direito ao que levantou a mão após ele, 
e assim sucessivamente. No final ganha o prêmio quem acumulou mais pontos. 
• Prêmio: um chocolate (sugestão). 
 
Conclusão:   
Muitas vezes estamos tão atarefados e tão acostumados com as rotinas que não 
prestamos atenção nas pessoas, cumprimentamos e/ou falamos com alguém se 
estarmos ali de fato. É muito importante dedicarmos tempo às pessoas, mas para que 
esse tempo seja de qualidade nós temos que estar, verdadeiramente, envolvidos.   


