pessoa e ter intimidade com ela; a intimidade é desenvolvida através de relacionamento e
para isso é necessário dedicação e tempo. Quanto mais tempo você passa com alguém,
melhor conhece essa pessoa e no seu relacionamento com Jesus não é diferente. Jesus
sabe tudo sobre você! Não há nada que você pense, fale ou faça que Jesus não saiba, Ele
conhece os desejos do seu coração melhor do que ninguém, e o melhor de tudo Jesus quer
que você tenha sucesso, cumpra com seu propósito e como seu melhor amigo, Ele vai ter
ajudar, mas para isso você não pode perder a intimidade com o Senhor. Ore, medite, fale
com Deus sempre.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Jesus disse que seremos seus amigos se fizermos o que Ele manda, mas será que
obedecer às ordens de Jesus é fácil? Complete:
Mateus 5: 44. Mas eu lhes digo: ___________os seus inimigos e ________por aqueles
que os perseguem.
Mateus 6:1. Tenham o cuidado de não praticar suas ___________________diante dos
outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma ________
do Pai celestial.
Mateus 6:24. Ninguém pode servir a _________; pois odiará um e amará o outro, ou se
dedicará um e desprezará o outro. Vocês não ______________________.
Mateus 6:33. Busquem, pois, em ____________________, e todas essas coisas lhes
serão acrescentadas.
Mateus 7:12. Assim, em tudo, __________________o que vocês querem que lhes
façam; pois esta é a Lei e os profetas.

Tem coisa nessa lista bastante difícil de fazer não é mesmo? Mas amar também
requer sacrifício e esforço de sua parte. Assim, Seja um imitador de Cristo seguindo
seus passos.
Em uma escala de 0 a 10 avalie suas atitudes, 1 ruim, 5 regular; 10 top, marque o número
correspondente:
Tenho feito o meu melhor na meditação
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
Tenho falado com Jesus diariamente (orado)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
Tenho amado meu irmão
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
Tenho lido a Bíblia diariamente
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
Agora leia as passagens e retire 3 lições para sua vida: Romanos 8:38-3; Romanos 5:8;
João 15:15; João 15:16 _______________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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 de Jesus meu melhor amigo, conversar mais com Ele (através da oração) e ouvir mais
os seus ensinamentos (através da Bíblia), meditando e não perdendo os cultos online nesse
período.
COMPARTILHANDO: 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.

AMIZADE
Esta semana você vai meditar sobre as características do Amigo Verdadeiro. Será
que você tem sido um amigo verdadeiro?
Segunda-feira: É Leal
”Quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais apegado
que um irmão”. Provérbios 18:24

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 e é sempre ter
na cabeça os versículos que falam sobre esse assunto tão importante.
TIRANDO A LIÇÃO: Você conhece os amigos mais famosos da Bíblia. Leia 1
Samuel 18:1-4, diga o nome deles: _________ e __________. O que fizeram logo
que se conheceram ____________ ________________. Desenhe as 5 coisas que
Jônatas deu a Davi como prova de sua amizade.

A amizade de Davi e Jônatas foi bastante testada, principalmente para Jônatas.
Jônatas era filho de que Rei (1 Sm 13:16)? ( ) Josias ( ) Joás ( ) Saul e provável
sucessor ao trono do Reino de Israel.
-----------------------------------------------------------------------------------------Pense Nisso!!! 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. Amizade deles era mais importante
que poder, status e riquezas. Depois de um tempo, Jônatas também reconheceu que Deus
tinha escolhido Davi para ser o próximo Rei de Israel (1 Samuel 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.

---------------------------------------------------------------------------------------------Leia 1 Samuel 19:1-7 e responda: Quando Jônatas ficou sabendo que Saul queria
matar Davi ele fez duas coisas, quais foram elas?
1. __________________________________________________________
2. __________________________________________________________
* Agora Leia 1 Samuel 20 e coloque Verdadeiro ou Falso, para frases falsas, coloque
a frase correta.
( ) Davi foi falar com Jônatas para saber que pecado cometeu para Saul querer
matá-lo. _____________________________________________________
( ) No primeiro dia da festa da lua nova Saul não percebe a ausência de Davi
___________________________________________________________.
( ) No segundo dia da festa da lua nova Saul pergunta a Jônatas sobre Davi e
Jônatas diz que autorizou Davi ir até Belém. ___________________________
( ) Saul fica irado com Jônatas e atirou sua lança para matá-lo. _____________
( ) Jônatas fala para Davi que Saul quer o perdoou e não vai mais matá-lo. _____
____________________________________________________________
( ) Davi reafirma seu juramento de amizade a Jônatas, porque era seu amigo leal.
* Relacione as colunas... Ser amigo é...
1. 1 Coríntios 10:24,33; ( ) Buscar estar junto do outro
Judas 1:16
2. 2 Reis 2:2-4;
( ) Ser sincero, não mentir
3. Provérbios 23:18;
( ) Relacionar-se com próximo sem interesse
Provérbios 27:9
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
“O amigo ama em todos os momentos; é um irmão na adversidade”.
(Provérbios 17:17)

ENTENDENDO: Procure no dicionário o significado das palavras: Amigo_________
_______________Momentos________________________Irmão____________
_______________Adversidade______________________. Agora complete com
o significado das palavras que estão faltando. O___________ ama em todos os
___________; é um_________na____________. De acordo com o versículo de

desta pessoa _______. ( ) Na hora em que os meus conhecidos, colegas forem
contrários à 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 ajudem você a se parecer mais com Jesus
Cristo.
Sexta-feira: Jesus: Nosso Melhor Amigo
“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”. João 15:13-14

ENTENDENDO: A maior maneira de demonstrar amor é dar a vida. 1 João 4:12 nos
diz que amar uns aos outros torna Deus visível ao mundo. Amor é? Em 1 João 3:16
Deus responde esta pergunta; escreva essa definição e dê alguns exemplos de como
podemos amar nossos amigos: ________________________________________
_______________________________________________________________
Amar é dar o seu melhor para o seu próximo e para Deus. O que você precisa fazer para
ser amigo de Jesus e de Deus? ___________________________________________

MEMORIZANDO: A Bíblia é a Palavra de Deus, e nela está escrito tudo o que agrada
ao Senhor. Decore o versículo de hoje e revise os da semana para lembrar as
qualidades do verdadeiro amigo. ( ) decorei.
TIRANDO A LIÇÃO: Semana passada você meditou que Moisés era
amigo de Deus. E Deus também era amigo dele, como também é seu
amigo. E Você sabe por que Jesus é o seu melhor amigo? Ele fez por
você o que ninguém nessa terra faria. Veja a seguir algumas coisas
que Ele fez por amor a você e escreva ao lado:
Mateus 4:1
Mateus 21:18
Mateus 26:38
Marcos 3:22
Lucas 17:25
Lucas 22:48
João 4:6
2 Coríntios 8:9
Filipenses 2:5-7

Tudo isso porque Ele te amou. Ele entregou sua preciosíssima vida para que por meio
de sua morte você tivesse a oportunidade de fazer parte da família de Deus. Não é
maravilhoso? Agora que você sabe dessas coisas invista mais nessa amizade, você só
tem a ganhar!!!
----------------------------------------------------------------------------------------------Pense Nisso!!! Atualmente, é comum chamar pessoas que você acaba de conhecer de amigo
(a), mas você viu durante esta semana que a Bíblia descreve várias características da
verdadeira amizade. Uma condição indispensável para ser amigo de alguém é conhecer essa

ENTENDENDO: Conforme o versículo de hoje, o que pode afastar você dos
ensinamentos de Deus, adolescente? ______________________. As amizades
influenciam de forma positiva ou negativa a sua vida, por isso é importante saber
escolher boas amizades e se afastar das ruins. Essa semana você já tem visto a
atitude de um bom, então coloque V (verdadeiro) ou F (falso) nas características 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 ajuda você a escolher bons amigos, então
decore agora. Memorizei ( ).
TIRANDO A LIÇÃO: A Bíblia ensina que há amizades
que levam você para mais perto de Deus, mas também
existem àquelas que afastam você de fazer a vontade
dEle (Provérbios 27:17). Por este motivo é tão
importante você, adolescente, saber escolher quem
vai influenciá-lo. Hoje, você aprenderá que nem todo
mundo é uma boa amizade. Agora leia os versículos
sobre características de pessoas que Deus não aprova
para ser seu amigo: Provérbios 16:28; Mateus
15:14; 1 Coríntios 5:9; 2 Timóteo 3:1-4; e vamos
à caça das palavras que estão contidas nos versículos.
(Dica: são 12 palavras, mas se esforce para encontrar pelo menos 10). Escreva aqui
as palavras _____________________________________________________
______________________________________________________________
---------------------------------------------------------------Pense Nisso!!! Pessoas com as características listadas nos versículos
acima afastam você de Deus, porque sempre vão para o lado contrário
dos ensinos do Senhor. E se os seus amigos são assim, chegará um
momento em que você imitará as mesmas atitudes, é só uma questão
de tempo você ficar parecido com eles. Por isso, a Bíblia ensina a não
andar com pessoas que vão contra os princípios de Deus. Como você já meditou antes,
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.
Sempre procure fazer amigos mais espirituais do que você.

DECIDINDO: Numa nota de 0 a 10, como estão suas amizades aos olhos de Deus?
___. ( ) Este ano você já meditou sobre as Más Companhias e acredito que você
tomou a decisão de se afastar dela. Você se afastou? Não?!!! Então o que falta para
você cumprir essa decisão. ( ) Decido cumprir a decisão que já tomei e me afastar

hoje, você aprendeu que o verdadeiro amigo ama em qualquer situação, ele está ao
seu lado nos momentos mais felizes, comemorando as suas vitórias e se alegrando
verdadeiramente com você, mas na hora da dificuldade ele é muito mais que um amigo,
ele é um IRMÃO, que está disponível para ajudar e lhe apoiar nos momentos de
tristeza.
MEMORIZANDO: Chegou o momento de você guardar no seu
coração esse versículo tão maravilhoso. Por isso, faça um esforço
e escreva-o em uma folha de papel (3x) sem olhar na meditação e
deixe em um lugar visível. ( ) Decorei! ( ) escrevi 3x.
TIRANDO A LIÇÃO: Na Bíblia não faltam histórias de grandes
amigos, leia (Daniel 1:1-9) e escreva e o
nome destes 4 amigos que tinham
aproximadamente a sua idade:
a) _____________________
b) _____________________
c) _____________________
d) _____________________
O rei Nabucodonosor tomou Jerusalém e
ordenou que Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, trouxesse alguns dos
israelitas da família real e da nobreza com características bem detalhadas, que eram:
( ) Jovens cultos, inteligentes e de boa aparência; ( ) Jovens que não dominavam o
conhecimento e que não tinham boa aparência. Além disso, o rei designou uma
refeição específica: ( ) Que era preparada pelos familiares dos 4 amigos; (
)
Comida e vinho que vinham da própria mesa do rei. Daniel e seus amigos tomaram uma
decisão diante dessa ordem do Rei, que foi ( ) Se contaminar com a comida do rei; ( )
Não se contaminar com a comida do rei.
----------------------------------------------------------------------------------------------Pense Nisso!!! Daniel, Hananias, Misael e Azarias faziam parte da nobreza e da família real
em Israel até o dia em que foram levados como escravos para Babilônia. E neste momento
difícil eles se tornaram mais que amigos, sua proximidade e comunhão acabaram tornando-os
tão chegados quanto irmãos. Sabe o facilitou essa amizade? Eles descobriram o que tinham
em comum: todos serviam ao mesmo Deus e concordavam que agradar ao Senhor devia
ser uma prioridade. Então, quando precisaram recusar a comida do Rei para não se
contaminarem, tomaram essa decisão juntos; quando precisavam da ajuda de Deus, eles
oravam juntos (Daniel 2:16-23); e até quando precisaram enfrentar a morte, não se
separaram (Daniel 3). Dessa forma, eles lutavam contra cada dificuldade que surgia e
venciam juntos, fortalecendo assim a amizade que existia entre eles. Um verdadeiro amigo é
exatamente assim, ele nunca abandona os outros e está presente para apoiar, orar e se
possível enfrentar o problema. E você, tem sido um bom amigo? Tem se feito presente quando
o seu amigo está passando por alguma dificuldade (morte de alguém próximo, divórcio dos
pais, problemas na escola)? Tem orado apoiado ou tirado tempo para escutá-lo? Ou você só
procura seus amigos quando é você quem está com problemas? Ou apenas nas brincadeiras e
bagunças? Seja um bom amigo

-----------------------------------------------------------------Leia os versículos (Provérbios 17:17, Provérbios
27:10, Romanos 13:8, Filipenses 2:3-4) e de
acordo com a lição de amizade em cada versículo tire
a palavra-chave e a desvende no caça-palavras.
DECIDINDO: Existe algum amigo que você está
falhando em amar? _________. Você deseja mudar
isso e se tornar um amigo melhor? ________. Então
não perca tempo! Decida mudar de atitude e coloque
aqui
o
que
você
vai
fazer:
_____________________________________.
Agora escolha um amigo que você sabe que está
passando por um momento difícil e decida essa
semana orar por ele (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
”Melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Quem fere por
amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos”. Provérbios 27:5-6

ENTENDENDO: Para entender melhor o versículo, procure o significado das
palavras: Repreensão: _______________________; Oculto: ________________.
Ferir: ________________________ Lealdade: ________________________
Você tem amigos que lhe avisam quando você erra? ______. Você já passou alguma
situação em que foi chamado (a) à atenção ou teve que chamar a atenção de algum
amigo seu? Cite um exemplo: ________________________________________
_______________________________________________________________
Uma verdadeira amizade não encobre os erros dos amigos, não
esconde a verdade por medo de magoar, não foge da verdade
usando elogios, nem passa a mão na cabeça e aceita o erro; mas
tem a liberdade de ser sincera e falar a verdade, mesmo que
cause dor ou desconforto. Se a amizade é verdadeira e agrada a Deus, o seu amigo vai
perceber sua preocupação e entender que falar a verdade é uma atitude que
demonstra cuidado, amor e lealdade. Relacione corretamente as colunas abaixo (o tipo
de amizade com as atitudes correspondentes):
( 1 ) amizade verdadeira

( 2) má amizade

(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)

Não fala a verdade por medo de magoar o amigo
Ajuda o amigo a esconder a verdade, a mentir
Não acoberta os erros dos amigos, mas repreende
Não se magoa quando repreendido
Finge que não viu o erro do amigo; não repreende
Fala sempre a verdade, mesmo quando é difícil de falar

( ) Não só elogia, mas aponta o que o amigo pode melhorar

MEMORIZANDO: A Palavra do Senhor te dá sabedoria e coragem para sempre falar
a verdade e assim agradar a Deus e cuidar dos seus amigos. Decore agora, repita em
voz alta até decorar. Não pule esta etapa. ( ) Decorei.
TIRANDO A LIÇÃO: Como é bom ter amigos que te elogia, fala coisas bonitas, que
sempre concorda e apoia tudo o que você faz, mesmo sabendo que você está errado.
Esse seria um amigo perfeito, não é? Não de acordo com a vontade de Deus! Roboão
tinha amigos assim, ele era filho do Rei Salomão e o sucedeu no trono, sendo o novo
Rei de Israel (1 Reis 11:41-43). No início do seu reinado precisava de conselhos e
resolveu ouvir os conselhos de 2 grupos de pessoas, Leia 1 Reis 12:1 –19 e coloque
no quadro quem foram seus conselheiros e o que aconselharam
1º. Grupo
Quem eram os conselheiros?

2º. Grupo
Quem eram os conselheiros?

O que aconselharam?

O que aconselharam?

Pense Nisso!!! Roboão agiu corretamente ao pedir conselhos, mas infelizmente ouviu os
conselheiros errados, seus amigos que eram tão imaturos quanto ele e que estavam só
interessados no poder. Se Roboão tivesse ouvido os conselhos de pessoas mais sábias e
experientes provavelmente o Reino de Israel não teria sido dividido. Adolescente procure
amigos que não tenham medo de te falar a verdade quando você estiver errado, pois esses
são os amigos que querem te ver bem e que realmente se importam com você.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Você tem duas lições importantes hoje:
1) Fale a verdade a seus amigos sempre – Quando você corrige um amigo, você o
está livrando do perigo e do pecado, e ainda provando que sua amizade é verdadeira,
pois quer o bem do seu próximo (Provérbios 27:9; 28:13; Tiago 5:19-20);
2) Valorize os amigos que te corrigem e não se magoe com a verdade – Da mesma
forma que você deve corrigir, você deve ter amigos que te corrijam e te levem para o
caminho certo. Quando isso acontecer, não se magoe, pois esse amigo está te
aproximando de Deus e te afastando do pecado (Provérbios 27:17; Gálatas 6:1).
DECIDINDO: ( ) Decido alertar meus amigos quando perceber que eles estão
cometendo algum erro. ( ) Decido de o mesmo modo aceitar quando eles mostrarem
meus erros, pois aprendi que isso é uma demonstração de amor.
COMPARTILHANDO:  Converse com o Senhor, compartilhe suas decisões e
agradeça pelos amigos verdadeiros que ele tem colocado em sua vida.
Quinta-feira – Evite as Más Companhias
Não se deixem enganar: “as más companhias corrompem os bons costumes”.
1 Co 15:33

