ESTUDOS PARA PGS - SÃO JOÃO ORIENTE

Quanto custa um Amigo - João 15:13 a 15
Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos.
Vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu ordeno. 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 tornei conhecido
a vocês.

INTRODUÇÃO
Bíblia diz que o maior amor é de quem dá sua vida pelos seus amigos (João
15:13). Jesus nos chama de Seus amigos e nos ama, mesmo com todos os nossos
defeitos. Jesus é o perfeito exemplo de amizade revelado na Bíblia, porque deu a
Sua vida para reconciliar com Deus todos aqueles que acreditam no Seu sacrifício.
Ele morreu em nosso lugar porque Ele é um verdadeiro amigo.
Por causa do sacrifício de Jesus, nós podemos ser amigos de Deus. O pecado já
não separa quem é salvo, da amizade com Deus. Isso significa que podemos ter
um relacionamento de verdadeira intimidade, união e amor com nosso Criador.

DESENVOLVIMENTO
A amizade com Deus afeta nossas amizades com outras pessoas. O crente que
conhece a verdadeira amizade da Bíblia vai tentar ser um amigo verdadeiro
porque: “Nisto conhecemos o que é o amor: Jesus Cristo deu a sua vida por
nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. 17 Se alguém tiver
recursos materiais e, vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer
dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? 18 Filhinhos, não amemos
de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade.” (1 João 3:16-18)
TRÊS PONTOS IMPORTANTES PARA NOSSA REFLEXÃO

1 - A amizade verdadeira é baseada no amor de Cristo e Jesus é nosso grande

exemplo da amizade mais valiosa de todas.
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2 – Devemos escolher amigos que amem ao Senhor e que tenham

corações puros. A Bíblia diz:“Fuja dos desejos malignos da juventude
e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, com aqueles que, de coração
puro, invocam o Senhor.” (2 Timóteo 2:22)
3 – O amor é a chave para qualquer bom relacionamento; a verdadeira amizade

é firmada no amor fraternal. “O amigo ama em todos os momentos; é um irmão
na adversidade.” (Provérbios 17:17)
DISCUTA COM O SEU PG SOBRE ESTES PONTOS: (João 15:13 a 15)
1 – Leia o texto de João 15: 13 a 15 e compartilhe com seu grupo seu

entendimento. Que características necessitamos ter para ser um bom amigo?
2 - Todos nós queremos ter amigos verdadeiros, Jesus nos amou tando que
deu sua própria vida. Será que estou sendo um amigo verdadeiro para o meu
próximo também? Estou disposto a isso? Comente...
3 – Faça uma avaliação pessoal e compartilhe com seu grupo o que esse
texto/mensagem ministrou ao seu coração
(Quanto custa um Amigo)

CONCLUSÃO
Um relacionamento de amizade requer lealdade e fidelidade, e por isso Deus
reprova qualquer tipo de traição. Bisbilhotice pode destruir amizades e a Bíblia
diz em Provérbios 16:28: “O homem perverso espalha contendas; e o difamador
separa amigos íntimos.”
O QUE APRENDEMOS?
PARA SER AMIGOS DE JESUS, DEVEMOS OBEDECÊ-LO!

ATITUDES DIANTE DA VERDADE DE DEUS
OBEDECER A JESUS
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