
Guia de Estudo Bíblico para os NEF’s – DISCIPULADO da MASF Brasil 
 

MPORTANTE: Esse conteúdo é de uso exclusivo da Missão Apostólica Sem Fronteiras, podendo ser impresso 
e ou compartilhado, entretanto, é proibido sua comercialização ou a sua veiculação sem indicação da fonte. 

Elaborado por Apóstolo Doutor Thomé Tavares Filho e Apóstolo Yves Marcel Garcia.  
https://www.masfbrasil.com / https://www.facebook.com/MASFBrasil/  

 

O AMIGO  
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O Amigo Fiel! 
 

João 15:13 Ninguém tem maior amor do que este,  
de dar alguém a vida pelos seus amigos. 

 
Introdução:  
 
Relacionamento, é um dos mais sérios problemas em nossos dias; Os maiores 
problemas nas instituições são provocados por pessoas, seja na família, no 
trabalho, na Igreja, no Congresso Nacional, em todas as partes; As pessoas se 
agridem, se confrontam, se matam, se mutilam, se ameaçam, se detestam, se 
separam. 
 
Vejamos algumas profecias que devemos atentar, que envolvem a vida de 
relacionamento em nossos dias 
 
Mateus 24:12 E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará; - Com o 
aumento do pecado, o amor ao próximo diminuirá.  
 
Jeremias 17:5 Maldito o homem que confia no outro homem; - Aqui temos dois 
sentidos, confiar tanto em si mesmo, como no outro, de modo a colocar D’us em 
segundo plano.   
 
Mateus 24:10 Nesse tempo muitos se escandalizarão, e trair-se-ão mutuamente e 
se odiarão uns aos outros; - O egoísmo que é, um dos deuses deste mundo, marca 
sempre os tempos finais em cada geração, embora o sentido do versículo seja um 
tempo especifico do fim dos tempos, vemos porém, em cada geração, já os reflexos 
desde tempo final, deste modo, sem o amor de D’us, que é o amor ágape, que é 
um amor que serve ao próximo, fica em segundo plano. 
 
II Timóteo 3:1-7 Sabe porém que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis; pois 
os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, 
blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeição natural, 
irreconciliáveis, caluniadores, sem domínios de si, cruéis, sem amor para com os 
bons, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que de Deus, 
tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Afasta-te também destes. – 
O Apóstolo Paulo, reconhece que no fim dos tempos, homens não irão querer 
mudar seus comportamentos, deste modo, devemos ter o cuidado e se afastar de 
pessoas com tais atitudes e comportamentos.  
 
Tempos difíceis – um querendo derrubar o outro. – O homem sem esperança é um 
homem amante de si mesmo, e egocêntrico, só quer ser servido, não tem 
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esperança para manifestar as bem-aventuranças, de modo à aguardar dá parte do 
Senhor a devida recompensa.   
 
A solidão e o isolamento como mecanismo de defesa (Para não compartilhar 
amizade). 

 Davi na caverna de Adulão (Quando fugiu da perseguição do rei Saul 1 
Samuel 22:24) 

 Os eremitas em caverna no deserto de Israel (Pessoas que se isolam da 
sociedade)  

 A regressão ao útero materno (Técnica Psicoterapêutica) 
 A solidão nas cidades grandes (A correria do mundo atual, faz as pessoas 

indiferentes ao próximo, pois estão preocupadas apenas consigo mesmas) 
 
A Igreja de Cristo precisa resgatar a sua função nesse aspecto (Precisamos saber e 
praticar nossa identidade Cristã nos relacionamentos)  

 Jesus optou pelos cegos, aleijados, cancerosos, leprosos, excluídos e 
marginalizados; 

 A função da Igreja é de restaurar personalidades mutiladas pela vida; 
 Há milhões de pessoas que precisam ser tratadas pelo Espírito Santo; 
 O Diabo dissemina ódio e rancor no coração de pessoas que são infelizes. 

 
A Palavra de Deus nos ensina a desenvolver amizades sadias, A amizade sadia 
deve ser verdadeira. 
 
Provérbios 17:17 Em todo o tempo, ama o amigo, e na angústia nasce um irmão; 
 

 Uma amizade sadia deve ser sólida  
 
Provérbios 27:17 Como o ferro com o ferro, assim é o homem ao seu amigo; 
 

 Numa amizade sadia há reciprocidade e cumplicidade  
 
Eclesiastes 2:9-10 Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga ao seu 
trabalho. Se um cair o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que está só, 
pois caindo não haverá quem o levante. 
 

 Exemplos de verdadeiros amigos 
 
Jonatas e David – I Samuel 18:1 – Acabando Davi de falar com Saul, a alma de 
Jônatas ligou-se com a Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. 
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Rute e Noemi- (Noemi era sua sogra) - Rute 1:16 E respondeu Rute: Não me inste 
para que eu te deixe, e não me obrigues a não te seguir. Pois aonde quer que tu 
fores irei eu, e onde quer que pousares ali pousarei eu. O teu povo será o meu 
povo, e o teu Deus será o meu Deus. 
 
Jesus O Amigo Fiel, nos ensina a amar e a perdoar: 
 

 João 15:13 Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a vida 
pelos seus amigos. 

 João 15:14 Vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. 
 Jesus é o melhor amigo 
 João 15:15 Já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz 

o seu senhor. Antes tenho vos chamado de amigos, pois tudo o que ouvi do 
meu pai vos tenho dado a conhecer. 

 Amigo em todas as horas e em qualquer circunstância. Eis que eu estou 
convosco todos os dias; 

 Amigo que nos ajuda nas fraquezas; Amigo que nos perdoa; Amigo que nos 
salva da perdição; 

 Amigo que tem preparado um lugar seguro. Não turbe o vosso coração, 
crede em Deus, Crede também em mim; na casa de meu pai há muitas 
moradas, e se não fosse assim eu não vo-lo teria dito, vou preparar-vos 
lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. 

 Amigo que voltará para nos tirar da tribulação e para nos levar para o lar 
celestial.  

 
Aplicação 
 

1- O que você aprecia em uma boa amizade? 
2- Você tem sido um bom amigo? 
3- Por que precisamos de boas amizades? 
4- Você tem Jesus como seu amigo fiel? Como você corresponde a essa 

amizade?   

 
 
 
 
 


