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Marcio, Mario, Sergio: 

Somos Amigos.



O que significa a palavra 

amizade?

Afeição, estima, dedicação recíproca entre
pessoas: Laços de amizade (acordo de
amizade)

Tipos de amizade:

Amigo sincero, Amigo de infância, Amigo
conselheiro, Amigo protetor, Amigo otimista,
Amigo irmão, Amigo baladeiro, Amigo gay,
Amigo anual, Amigo por conveniência, Amigo
Cristão, Amigo esquisito, Amigo mais que
irmão.



Diferenças entre, Amigo e Colega.

O colega geralmente só interage com você no 

ambiente mais comum, como: no trabalho, na 

escola, na faculdade, na igreja.

O Amigo lhe procura em diversos ambientes, 

te convida, sede sua casa, lhe visita pra lhe 

prestar ajuda e agenda eventos de recreação.

Apocalipse 3.20 Eis que estou à porta e bato; 

se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta 

entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele 

comigo.  



O amigo.

Eu creio que a verdadeira amizade é dada por
Deus e que nos faz viver com mais alegria e
compartilhar nossa vida de forma produtiva e
amorosa, um amigo nos alegra, nos faz
melhores e nos aproxima das pessoas, você
compartilha, recebe e se doa, ora por você e
você por ele, não importa a distancia, um
amigo verdadeiro você sabe que pode contar,
amigo é pra todas as horas.

Você é amigo de alguém?



Deus te ama e separa pra você 

os verdadeiros amigos.
A Bíblia é clara: nós devemos amar a todas as
pessoas, incluindo os nossos inimigos. Mas uma
coisa é amar uma pessoa, outra coisa é ser amigo
dela.

Mateus 5.44 Eu porém, vos digo: amai aos vossos
inimigos, e orai pelos que vos perseguem.

Uma relação de amizade implica intimidade,
partilhar informações: desejos, sonhos, alegrias e
tristezas, com os amigos verdadeiros podemos
revelar as nossas fraquezas, segredos, existe uma
relação de confiança.



Não queira ter uma multidão de 

amigos.
Você sabia que as más companhias podem nos
influenciar a fazer coisas erradas?

1coríntios 15.33 Não vos enganeis. As más
companhias corrompem os bons costumes.

Amigo ruim ou falso amigo, em geral sempre esta
envolvendo mentiras, medo, desobediência, não
cumprimento dos deveres, drogas, afastamento de
Deus.

Provérbios 22. 24-25 Não faças amizades com o
iracundo; nem andes com o homem colérico;

Para que não aprendas as suas veredas, e tomes um
laço para tua alma.



Olhos aberto
Isso não significa que você deva evitar essas
pessoas, nem tratá-las mal: nos somos
encorajados pela palavra de Deus a orar por elas,
a aconselhá-las a mudarem os seus caminhos. É
preciso entender que nós podemos amar as
pessoas sem ser “amigos” delas. O fato de você
não ser amigo, não significa que você é inimigo,
mas você não vai abrir a sua vida para estas
pessoas.

Mateus 10.16 Eis que vos envio como ovelhas ao
meio de lobos; portanto, sede prudentes como
serpentes e simples como as pombas.



O amigo indesejado.

O meu filho(a) tem um amigo, mas eu fico com a
pulga atrás da orelha com ele.

O que fazer?

O comportamento mudou?

Os horários de chagar em casa, como é?

Fica isolado com esse amigo?

Esconde coisas, se faz misterioso?

Já mentiu ou descobriu algo proibido?

Hebreus 12.7 É para disciplina que sofreis; Deus
vos trata como a filhos; pois qual é o filho a quem
o pai não corrija?



Eu tenho um amigo Gorgonzola



As diferenças 

Você pode ter amigos de todos os tipos, jeito,

raças e classe social ou do sexo oposto, mas

saiba que Deus é quem separa os seus

verdadeiros amigos, se uma amizade não esta em

conformidade com os planos de Deus, esta

amizade vai se findar naturalmente ou vai trazer

desarmonia com você e os seus. Uma amizade

melhora a sua vida, e dar a você mais alegria, te

ajuda a se aproximar ainda mais de Deus.



Alguns cuidados se deve ter quando temos 

um amigo do sexo oposto:

Se tiver uma namorada ou esposa, diga 

logo “sou casado e amo minha mulher” 

compartilhe esta amizade com ela, da 

mesma forma ela deve fazer com você.

Evite ou nunca fique em ambientes 

fechados e sozinhos.

Nutrir sentimentos amorosos homem x 

Mulher é ruim.

Cuidado com elogios, carinhos e presentes 

deixe claro que é amizade, nunca dê 

roupas intimas e peças que possa sugerir 

interesse amoroso.

Caso receba uma demonstração da outra 

parte que o sentimento esta mudando para 

algo mais, se afaste e ore, não deixe uma 

amizade se transforma em algo ruim.   



A fofoca

É comum encontrar fofoca entre amigos, coisas que não temos 
certeza ou que fulano falou e repetimos, repetimos, repetimos, 
repetimos, repetmos, repetmo.

Assim nós passamos a falar de outras pessoas sem saber se é 
verdade, ou se aconteceu da forma que falamos.

Levítico 19.16 Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo; 
nem conspirarás contra o sangue do teu próximo. Eu sou o 
Senhor. 



Seu pai e sua mãe é seu 

amigo (a)?
Você poderá ter: Um Pai amigo, mas não é

bom ter um amigo pai. A função de Pai e Mãe

é intransferível, no sentido de criar, educar e

proteger.

O pai/mãe fará o que for melhor para o seu

filho dentro do seu conhecimento geral e

possibilidades financeira para criar, educar e

proteger, não significa agradar o filho(a)



O verdadeiro Inimigo, Quem É?

Tudo e todos ou qualquer coisa que queira te
afastar de Deus é seu verdadeiro inimigo,
inclusive você mesmo.

Temos a mania de atribuir as coisas ruins ao
inimigo de nossas almas “O diabo”, ele nem
sempre esta por trás dos caminhos ruins da sua
vida. A nossa própria escolha e falta dê
comunhão com Deus que nos leva a erra,
acreditamos que sabemos o que é melhor. Não
sabemos, Deus é quem nos dá a direção.



Deus te conhece e sabe seu nome.


