
 
 

 
 

 

Todo mundo precisa de amigos, Deus quer que você saiba da importância 
de ter pessoas ao seu lado que vão te ajudar a passar por grandes 
dificuldades. Como seres humanos precisamos de amor e aceitação que  
uma boa amizade pode oferecer. Esta semana você vai meditar nas 
características de um amigo Verdadeiro   

Segunda-feira: É Leal 
 
 

 
ENTENDENDO: Você pode ter muitos amigos, mas não significa que você pode contar com todos, 
alguns te levam a ruína, a fazer o que é errado. Na segunda parte do versículo temos a palavra 
“apegado”, um dos significados de “apegar” é unir, isto é, um amigo verdadeiro ele é mais unido a você 
do que um irmão. Vamos deixar o versículo mais pessoal: Eu tenho muitos amigos (coloque nome de 
alguns) ________________________________________ que podem me levar à ruína, mas existe 
um amigo (coloque o nome do seu melhor amigo) __________ que é mais apegado que um irmão. 
MEMORIZANDO: Como essa semana você vai meditar sobre amizade, se seu melhor amigo for do 
NOVA TEENS, no fim de semana você vai falar todos seus versículos para ele. (  ) Decorei 
TIRANDO A LIÇÃO: Os amigos mais famosos da Bíblia são Davi e Jônatas, quando eles se 
conheceram logo fizeram um acordo de amizade (1 Sm 18:1-4). E esta amizade foi bastante 
testada, principalmente para Jônatas, ele era filho do Rei Saul (1 Sm 13:16), e provável sucessor ao 
trono do Reino de Israel. Quando Jônatas e Davi firmaram essa amizade, Jônatas não sabia que Davi 
seria o próximo Rei de Israel. O que você faria se soubesse que seu melhor amigo vai ganhar algo que 
por direito era para seu? Ficaria com raiva? Se afastaria dele? Um amigo leal não faz isso, uma 
pessoa leal é aquela que independente das circunstâncias, ela mantém sua palavra e atitudes para com 
outro (amigo). Jônatas foi um amigo leal, ele estava ao lado de Davi para o que desse e viesse. 
Defendeu e alertou Davi quando viu que seu pai queria realmente matá-lo (1 Sm 19:1-7; 1 Sm 20), 
reconheceu que Deus tinha escolhido Davi para ser o próximo Rei de Israel (1 Sm 23:16-18) e nem 
por isso se afastou dele. Adolescente você deve seguir o exemplo de Jônatas e ser um amigo leal, 
suas amizades não podem ser construídas em cima de condições: “Ele é meu amigo porque tem 
dinheiro e paga tudo pra mim”, “Ele é meu amigo porque concorda com tudo que eu falo”, “Ele é meu 
amigo porque faz tudo que eu quero”. Se seus amigos mais próximos são por estes motivos? Você não 
é um amigo verdadeiro. Seja um amigo leal. Aprendendo mais: Relacione as colunas... Ser amigo é... 
1. 1 Co 10:24,33; Jd 1:16 (  ) Buscar estar junto do outro 
2. 2 Rs 2:2-4;  (  ) Ser sincero, não mentir   
3. Pv 23:18; Pv 27:9 (  ) Relacionar-se com próximo sem interesse 
DECIDINDO: Se você quer ser um amigo leal, deve tomar decisões radicais. (  ) Decido não fazer 
amizades por interesse. (  ) Decido me afastar dos amigos que me levam a ruína, que não são leais. 
COMPARTILHANDO:  Peça para Deus te dar sabedoria para escolher os amigos certos e para 
te ajudar a ser um amigo leal. 

Terça-feira: Não nos abandona 
 
       
ENTENDENDO: O amigo verdadeiro ama em qualquer momento: nas horas mais prazerosas ou nas 
mais difíceis. Para entender melhor o versículo, procure no dicionário o significado das palavra 
“adversidade” ____________________________. Você já viveu uma situação em que amou seu 
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”Quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais apegado que um 
irmão”. Pv 18:24 

 

“O amigo ama em todos os momentos; é um irmão na adversidade.” Pv 17:17 



amigo independente da situação? Como foi?__________________________________________. 
Como uma pessoa pode ser um verdadeiro irmão em meio aos problemas?______________________ 
__________________________________________. O verdadeiro amigo está sempre presente, 
ainda que esteja longe. Ele está sempre ao seu lado independente do que você estiver passando.  
MEMORIZANDO: Momento de memorizar, só siga adiante após ter guardado esse princípio em seu 
coração: 
TIRANDO A LIÇÃO: Outra história bem conhecida sobre amizade na Bíblia é de Daniel e seus 
amigos: Hananias, Misael e Azarias (Dn 1:1-6). Em Israel, eles eram da família real e nobres, e agora 
estavam sendo levados como escravos para Babilônia. Mas foi neste momento difícil, que eles se 
tornaram mais que amigos, se tornaram irmãos, apoiando um ao outro: decidiram não se contaminar 
com a comida e bebida do Rei (Dn 1:8-21), compartilhavam seus problemas e oravam juntos (Dn 
2:16-23) e enfrentaram a morte juntos  (Dn 3).  Todos esses eventos fortaleceram a amizade deles. 
O amigo verdadeiro não abandona seu próximo diante das dificuldades. Pelo contrário, ele está 
presente para apoiar, orar e se for possível enfrentar o problema juntos. Você tem abandonado seus 
amigos na hora que eles mais precisam? Quando perdem alguém que amam ou estão passando por 
algum problema familiar, você o apoia e ora por ele? Quando ele está triste e precisando conversar, 
você dá seu tempo para ouvi-lo? Ou você só é amigo nas brincadeiras e bagunças, quando tudo está 
bem? Reflita nisso: Existe algum amigo que estou falhando em amar e estar ao seu lado conforme a 
vontade de Deus?______. Aprendendo Mais: Leia os versículos abaixo e tire uma lição de cada um: 
Rm 13:8 ___________________________________________________________________ 
Hb 13.1 ____________________________________________________________________ 
Pv 27:10 ____________________________________________________________________ 
DECIDINDO: Baseado na resposta acima, se você está falhando com algum amigo, decida muda de 
atitude, coloque aqui o que você vai fazer:____________________________________________ 
Escolha um amigo que você sabe que está passando por um momento difícil e decida essa semana orar 
por ele: Coloque aqui o nome do amigo__________. 
COMPARTILHANDO:  Esse é o momento em que você pode conversar abertamente com Deus e 
pedir direção dele em suas amizades. Peça que Ele ensine você a ser um amigo que ama e jamais 
abandona aqueles que precisam de você. 

Quarta-feira: Fala a Verdade 
 
 

 
ENTENDENDO: Pesquise o significado da palavra repreensão _______________________e oculto 
__________________. Você tem amigos que lhe avisam quando você erra? _______ Pois saiba que 
essa atitude é uma demonstração de cuidado e de amor. 
MEMORIZANDO: A palavra do Senhor nos dá sabedoria e nos livra dos caminhos maus. Vamos 
decorar o versículo de hoje. (   ) Decorei 
TIRANDO A LIÇÃO: Como é bom ter amigos que nos elogiam, falam coisas bonitas, que sempre 
concordam e apoiam tudo o que fazemos mesmo sabendo que estamos errados por que não quer 
perder nossa amizade, esse seria um amigo perfeito não é? Roboão tinha amigos assim, ele era filho 
do Rei Salomão e o sucedeu no trono, sendo o novo Rei de Israel (1 Rs 11:41-43), no inicio do seu 
reinado foi ouvir conselhos dos seus amigos, ao invés de ouvir os conselhos de pessoas mais 
experientes e acabou causando a divisão do Reino de Israel (1 Rs 12:1-19). Um amigo perfeito e 
verdadeiro que se importa com você e te ama vai te falar a verdade sempre, mesmo que você não 
goste (Rm 12.9), por que não vai querer te ver sofrendo depois (Pv. 14.15). E é assim que você deve 
agir com seus amigos e eles com você, pois falar a verdade e mostrar para alguém que ele está 
errando é uma prova de amor e a palavra de Deus diz que aquele que de coração fala a verdade 
habitará no seu santuário (Sl 15.1-2) e quem ouve e aceita essa verdade terá lugar permanente 
entre os sábios, terá sucesso (Pv 15.31). Aprendendo mais: Paulo foi um grande exemplo de amigo 

”Melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Quem fere por amor 
mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos”. Pv 27:5-6 

 
 



verdadeiro, quando escrevia as cartas às igrejas sempre mostravam o que eles faziam de errado e os 
aconselhavam (2Co 13.2). Leiam os versículos a seguir e diga os principais alertas que Paulo fazia as 
igrejas: 1Ts 2.12; 1 Co 7:20; Fp 1:27; Cl 1:9-12 ________________ 
___________________________________________________________________________ 
DECIDINDO: (   )Decido alertar meus amigos quando perceber que eles estão cometendo algum erro. 
(    ) Decido do mesmo modo aceitar quando eles mostrarem meus erros, pois aprendi que isso é uma 
demonstração de amor. 
 COMPARTILHANDO:  Neste momento fale com o Senhor, compartilhe suas decisões e 
agradeça pelos amigos verdadeiros que ele tem colocado em sua vida. 
 

Quinta-feira – Evite as Más Companhias 
 
 

ENTENDENDO: Conforme o versículo de hoje, o que pode te afastar dos ensinamentos de Deus? __ 
______________________. As amizades influenciam de forma positiva ou negativa a sua vida, por isso é 
importante saber escolher boas amizades e se afastar das ruins. Marque V (verdadeiro) ou F (falso) sobre 
atitudes de bons amigos: ( ) fala a verdade ( ) fala mal dos outros ( ) corrige você quando está errado ( ) te 
incentiva a pecar ( ) não sabe perdoar, nem pedir perdão (  ) aconselha a fazer o que é certo ( ) é egoísta e 
ciumento, não divide sua amizade. Quem não te ajuda a agradar a Deus não serve para ser seu amigo(a).  
MEMORIZANDO: A Palavra de Deus te ajuda a escolher bons amigos, então decore agora. ( ) Ok. 
TIRANDO A LIÇÃO: A Bíblia ensina que na amizade há influências para os dois lados, ou seja, tanto você 
quanto os seus amigos podem e vão afetar algo na vida uns dos outros (leia Pv 27:17). Por este motivo é tão 
importante saber escolher quem vai influenciar você como amigo. Hoje você aprenderá que nem todo mundo 
é uma boa amizade. Leia os versículos sobre características de pessoas que Deus não aprova para ser seu 
amigo, depois circule os que lembram algum amigo seu: imorais (Gl 5:9); fofoqueiros (Pv 16:28); que não 
dividem sua amizade, se isola com você (Pv 18:1); violentos e grosseiros (Pv 22:24-25); que têm as 
mesmas dificuldades que você, mas não querem mudar (Mt 15:14); egoístas, avarentos, soberbos, 
arrogantes, ingratos, atrevidos, os que buscam seus próprios interesses, traidores, desobedientes aos pais 
(1 Tm 3:1-4). ( ) Li todos. Pessoas com essas características te afastam de Deus, porque sempre vão para 
o lado contrário do que você aprende na Palavra. E se os seus amigos são assim, chegará um momento em 
que você estará imitando as mesmas atitudes, é só uma questão de tempo você ficar parecido com eles. Por 
isso, a Bíblia ensina a não andar com pessoas contrárias a Deus (leia Sl 1:1-2; Pv 1:10-19; Tg 4:4). 
Entenda bem, você não precisa deixar de falar com as pessoas descrentes, eles podem ser seus colegas, 
mas não devem ser seus amigos, para quem você conta seus problemas e pede conselhos, pois eles nunca te 
incentivarão a fazer o que Deus quer. Os seus amigos devem ser cristãos com os mesmos ensinamentos que 
você aprende, aqueles que fogem de coisas erradas e buscam o que é certo. E cuidado com os que se dizem 
cristãos; se não praticam a Palavra de Deus, então não imite a conduta deles, mas os corrija com amor de 
irmão. Dica: sempre procure fazer amigos mais espirituais do que você. 
Aprendendo mais: Leia 
os versículos e 
preencha o quadro com 
o que se pede. 
DECIDINDO: Numa 
nota de 0 a 10, como 
estão suas amizades 
aos olhos de Deus? ___. (  ) Na hora em que os meus colegas me tentarem a fazer algo contra a 
Palavra, vou decidir agradar a Deus e não a eles, e me afastar. ( ) Não vou contar meus problemas, 
nem pedir conselhos a colegas descrentes. 
COMPARTILHANDO:  Converse com Deus, peça ajuda para se afastar das más amizades e peça 
amigos cristãos que te ajudem a parecer com Cristo. =D 
 

 
 

Versículo Qualidade ou Defeito Bom ou ruim? 
Sl 15:4b Cumprem sua palavra mesmo com prejuízo BOM 
Sl 15:3   
Pv 17:17   

2 Tess 3:10-
15 

  

Não se deixem enganar: “as más companhias corrompem os bons costumes”. 1 Co 15:33 



Sexta-feira: Jesus: Nosso Melhor Amigo 
 
 

 
ENTENDENDO: A maior maneira de demonstrar amor é dar a vida. Você dá a vida pelos seus amigos 
quando: (  ) doa parte do seu tempo para ouvir os problemas dele; (  ) quando o incentiva a mentir; (  ) quando 
chama a atenção dele quando faz algo errado. Jesus nos disse que seremos amigos dele se fizermos o que 
Ele manda, é simples, é só obedecer. 
MEMORIZANDO: A Bíblia é a Palavra de Deus, e nela está escrito tudo o que agrada ao Senhor. 
Decore o versículo de hoje e os da semana para saber bem sobre esse Amigo que temos (  ) decorei. 
TIRANDO A LIÇÃO: Amar é dar sem esperar retorno. Amar é negar-se a sim mesmo em favor de 
outrem (Leia 1 Co 13:1-7). Jesus nos mostrou o que é amar, Ele deu a vida por cada um de nós, pagou 
por nossos pecados na cruz (Leia 1 Pe 2:24). Sabe como você pode retribuir isso? Obedecendo. Se 
fizermos o que Jesus manda, seremos seus amigos (Leia João 15:11-17). Abraão obedeceu a Deus 
em tudo e por isso foi chamado de Amigo de Deus (Tg 2:23; Is 41:8). Para Refletir: Numa aldeia 
vietnamita, um orfanato dirigido por um grupo de missionários foi atingido por um bombardeio. Alguns 
missionários e crianças ficaram gravemente feridos. Entre elas, uma menina de oito anos, considerada em 
pior estado. Teriam que agir rapidamente, senão a menina morreria devido à perda de sangue. Era urgente 
fazer uma transfusão, mas como? Ninguém tinha o mesmo tipo de sangue a não ser uma criança local. Era um 
menino chamado Heng. Ele foi preparado às pressas ao lado da menina agonizante e espetaram-lhe uma 
agulha na veia. Ele se mantinha quieto e com o olhar no teto. Passado um momento, ele deixou escapar um 
soluço e tapou o rosto com a mão que estava livre. O médico lhe perguntou se estava doendo e ele negou. O 
soluço deu lugar a um choro silencioso e ininterrupto. Foi então que apareceu uma enfermeira vietnamita 
vinda de outra aldeia. O médico pediu então que ela procurasse saber o que estava acontecendo com Heng. 
Com voz meiga e doce, a enfermeira foi conversando com ele e explicando algumas coisas, e o rostinho do 
menino foi se aliviando... Minutos depois ele estava novamente tranquilo. A enfermeira então explicou aos 
médicos: "Ele pensou que ia morrer, não tinha entendido direito o que vocês disseram e estava achando que 
ia ter que dar todo o seu sangue para a menina não morrer." O médico se aproximou dele e, com a ajuda da 
enfermeira, perguntou: "Mas se era assim, por que então você se ofereceu a doar seu sangue?" E o menino 
respondeu simplesmente: "Ela é minha AMIGA!". Será que você seria capaz de doar todo o seu sangue 
por um amigo seu? Jesus doou todo o seu sangue por cada um de nós. E você, tem dado ‘‘todo o seu 
sangue’” por Cristo? Você tem feito o seu melhor na meditação? Tem procurado ler a Bíblia para 
saber mais sobre seu amigo Jesus? Você tem procurado convidar seus amigos para conhecer o Nova 
teens ou tem falado de Jesus para eles? Amar é dar o melhor para o nosso próximo e para Deus (Leia 
1 Jo 3:16). Aprendendo Mais: Você já escreveu um bilhete para um amigo? Vários versículos bíblicos são 
bilhetes de Deus para você, leia: Rm 8:38-39; Jo 3:16; Rm 5:8; Ef 2:4-5; 1 Jo 3:1; Pv 8:17 (  ) Li 
todos. Agora escreva um bilhete de amizade para seu melhor amigo: Jesus  
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
DECIDINDO: Você tem amado o Senhor como Ele merece? Ele tem sido seu melhor amigo? A sua 
forma de fazer meditação, tem sido uma prova de amor a Ele? (  ) Decido fazer a meditação durante 
este mês sem vacilar, mas com amor, e por amor a Cristo. COMPARTILHANDO: Você conhece a 
música: “Não existe nada melhor, do que ser amigo de Deus...”??? (Ademar de Campos), bem, essa 
música é uma verdade. Agradeça ao Senhor por te amar todo dia. Ore para que você seja uma pessoa 
cheia do amor e que isso seja demonstrado em sua vida 
 

“Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão 
meus amigos, se fizerem o que eu lhes ordeno”. Jo 15:13-14 


