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Amigos e Amizades
Atividade Nº 1
Ler no grupo Lucas 15:11-25.
Completar:
a. Versículos 13 a 14
“Poucos dias depois, o ___________
mais ___________ ajuntou ________
o que era __________ e partiu para
um ___________ que ficava muito
____________. Ali __________ uma
vida cheia de ______________ e
desperdiçou _________ o que tinha.
—O rapaz já havia _____________
tudo, quando houve uma grande
_______________ naquele país, e ele
começou a passar ___________________.”
b. Provérbios 14:20
“O ____________ é desprezado até pelo seu ________________, mas o ___________ tem muitos
_________________.”
Na parábola do filho pródigo, nós vemos que enquanto ele estava gastando a
herança do seu pai, ele tinha muitos amigos. Mas quando seu dinheiro acabou, seus
“amigos” também desapareceram. A Bíblia ensina que nós precisamos escolher
com cuidado as pessoas com quem nós andamos.

Atividade Nº 2
Completar:
a. Provérbios 13:20
“Quem ______________ com os _____________________ será __________________, mas quem
__________ com os ___________ acabará ____________.”
b. 1 Coríntios 15:33
“Não se _________________: ‘As más _____________________ _______________ os bons
___________________.’"

c. Provérbios 22:24-25
“Não faça _____________________ com pessoas ____________________ ou ________________;
você _________________________ pegar os seus ___________________ costumes e depois não
conseguirá ______________________ deles.”

Boas amizades podem ajudá-nos em nossa vida Cristã. Devemos escolher amigos
que podem encorajar e ajudar a gente em nosso andar com Jesus, e quem nós
também podemos ajudar e encorajar.

Atividade Nº 3
Completar:
a. Provérbios 18:24
“Algumas ___________________ não _________________ nada, mas um __________________
amigo é mais __________________ que um __________________.”
b. Gálatas 6:2
“__________________ uns aos _________________ e assim vocês estarão ___________________
à _________ de _________________.”
c. 1 Tessalonicenses 5:11
“Portanto, _________________ e _________________ uns aos _________________, como vocês
têm ________________ até agora.”
Atividade Nº 4
Ler no grupo Lucas 6:12 a 16. Completar:
a. Lucas 6:12 a 13
“Naquela ocasião ______________ subiu um monte para _______________ e passou a
_____________ orando a __________________. Quando amanheceu, _______________ os seus
________________ e escolheu _______________ deles. E deu o nome de ________________ a
estes doze:”
b. Marcos 3:14
“Então ________________doze homens para _______________ com ele e serem
_________________ para anunciar o __________________. A esses doze ele chamou de
________________.”

Antes do Senhor Jesus escolher os doze apóstolos, que seriam os seus melhores
amigos, e O representariam na sua tarefa de pregar o evangelho, Ele passou a noite
inteira em oração ao Pai. Você já pensou em orar e pedir a Deus que Ele lhe
ajudasse escolher amigos que irão ajudar você cumprir a sua missão, o seu
chamado em Deus?

