
 

HÁ AMIGOS MAIS CHEGADOS QUE UM IRMÃO 

TEMPO DO AMOR E CUIDADO UNS PELOS OUTROS (20 min) 
Momento de praticarmos o amor e cuidado uns para com os outros ouvindo e falando a respeito do que vivenciamos 

durante esta última semana. Momento de orarmos agradecendo pelas vidas dos líderes e família hospedeira. 
 

“Em todo tempo ama o amigo, e na angustia nasce um irmão.” (Pv. 17.17)  

“Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho 

chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai eu lhes tornei conhecido.” (Jo 15:15) 
 

 

TEMPO DE LOUVOR (10 min); 

Sugestão: Aliança do Senhor; e  

     Como é precioso irmão 
      

QUEBRA-GELO (5 min);  
     

TEMPO DA PALAVRA – Para ler e Refletir (5 min) 
 

A leitura da Palavra através da Maratona Bíblica tem nos ajudado a crescer em diversas áreas de nossas 

vidas. Estamos lendo o livro de I Samuel e Deus tem falado muito aos nossos corações. Meditando no 

capítulo 18 de I Samuel, descobrimos que a amizade entre Davi e Jônatas, era uma aliança de amor, um 

exemplo de amizade e lealdade que tem muito a nos ensinar sobre o real significado e a importância da 

amizade entre duas pessoas. No capítulo 18, v.s 1, esta passagem nos mostra que uma verdadeira amizade 

é estabelecida por um vínculo de amor fraternal. Quando o amor fraternal (phileo) rege os 

relacionamentos, há paz, respeito, sinceridade e transparência. 

Aquela aliança fraterna entre os dois amigos, foi tão significativa que Davi ao saber da morte de Jônatas 

afirmou: "Angustiado estou por ti, meu irmão Jônatas; quão amabilíssimo me eras"! ( II Samuel 1.26). Em 

Prov. 18. 24b diz:" Há amigos mais chegado que um irmão". Assim eram Davi e Jônatas, ligados um ao 

outro, porque ambos tinham o amor de Deus (ágape) em seus corações. Tudo isso aconteceu pela  

confiança que tinham no Senhor. 

Na mensagem de domingo em que o Pr. Samuel ministrou em I e II Reis, fomos ensinados que o 

verdadeiro amigo não pula etapas. A história nos ensina através do relacionamento entre Elias e Elizeu 

que este soube ser um verdadeiro servo de Elias. Elizeu amparou, cuidou, foi leal, e ainda assumiu o lugar 

do seu discipulador na hora certa. Foi primeiro um discípulo e depois mestre. Elizeu foi um homem que 

andou com Deus e ainda hoje continua sendo referência de homem de Deus a ser seguido. 
 

TEMPO DE COMPARTILHAMENTO (40 min):  
 

1- Você tem um amigo de confiança? Quer falar sobre esse amigo? 

2- Como você tem se doado, a fim de ser bênção na vida de seus amigos? 

3- Você tem, pelo menos, um amigo que pode confiar na PIBAC? 

4- Você tem coragem de repreender seu amigo em amor? 

5- Qual é o grau de amizade sua com Jesus? Você se considera fiel a Ele? 
 

TEMPO DE CLAMOR (10 min): Oremos para que possamos desenvolver relacionamentos genuínos, de 

amizade leal. Oremos também para que o Senhor nos dê sabedoria para ensinarmos nossas crianças a serem 

verdadeiros amigos. 

www.pibaguasclaras.org.br   
Águas Claras, 27 a 29 de junho de 2018.  

Lembre-se!   O PGM é um lugar acolhimento, amor e cuidado. 

Antes de ganharmos alguém para Cristo precisamos ganhá-las 

para nós; porque nós somos de Cristo.  

http://www.pibaguasclaras.org.br/

