GUIA PARA O PARTICIPANTE

SEMANA 11 | O valor de uma amizade

“

O homem que tem muitos amigos pode ser arruinado por eles,
mas há amigo mais chegado que um irmão.
Provérbios 18.24

Esse provérbio diz que um amigo pode ser melhor do que um irmão — uma afirmação
e tanto numa cultura que era muito mais orientada pela família do que a nossa. Mas
como assim? Sua família pode apoiá-lo, mas talvez não goste de verdade de você ou
não o compreenda. Também pode haver longos períodos na vida em que você não
terá um cônjuge.
Um amigo, no entanto, pode permanecer ao nosso lado ao longo dos anos e ser mais
chegado que um irmão. Nos primeiros anos de sua vida, você foi moldado mais predominantemente pela família. No entanto, durante o restante de sua existência, você
será moldado em grande parte por seus amigos. Nós nos tornamos como as pessoas
com quem passamos mais tempo. A amizade deve ser cultivada de modo cuidadoso
e intencional através do tempo. E numa cultura agitada como a nossa, isso é algo que
muitas vezes não conseguimos fazer.
1. Como seus melhores amigos o moldaram e influenciaram ao longo dos anos?
Quem são seus melhores amigos agora?

QUATRO PRINCÍPIOS DE UMA BOA AMIZADE (Pv 17.17; 19.6-7; 20.6)
1. CONSTÂNCIA (Pv 19.6-7)

2. O que você pode fazer para aprofundar as amizades que tem e dedicar mais tempo
a elas?

2. TRANSPARÊNCIA (Pv 27. 5-6)

3. Quantos amigos de verdade você tem - amigos que lhe dirão a verdade em amor?
4. Será que você tem procurado “amigos” que apenas concordam com você?

3. SENSIBILIDADE

(Pv 25.20; 27.14)

5. E você? É um amigo que apenas dá “tapinhas nas costas” de seus amigos ou sempre
lhes diz a verdade em amor?

4. CONSELHO (Pv 27.17)

6. Com quantas pessoas você tem um relacionamento em que há conselhos e críticas
recíprocos?
7. Como você pode cultivar novas amizades e aprofundar as que já tem?
Peça a ajuda de Deus para escolher sabiamente seus amigos, cultivá-los com
cuidado e aprender tudo o que você deve aprender com eles para que você possa se
transformar na pessoa que Deus deseja.
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