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CULTIVANDO AMIZADES ETERNAS 

Provérbios 12.26 

 
1. Leitura: Salmo 133.1 

2. Cântico: O grande amigo - 73 Cc 

IBSPLAY: https://youtu.be/5OgwqcoxpxA 

3. Confissão/Gratidão – Agradeça a Deus por sua misericórdia e infinito amor 

que nos proporcionou tamanho livramento do inferno ao enviar seu Filho para a 

nossa salvação. 

4. Leia Provérbios 12.26 – Precisamos de sabedoria para cultivar amizades 

eternas. Precisamos nos cercar de pessoas sabias e tementes a Deus pois elas 

serão de auxílio, guia e norte para nossas vidas. No texto de hoje vemos que o 

justo sabe com quem deve se relacionar e quais prejuízos teremos se não 

usarmos de sabedoria nesta escolha. Um amigo justo é aquele que nos aproxima 

de Deus, que nos leva a refletir e ponderar nossos caminhos a luz das escrituras, 

que nos alerta do nosso pecado, que nos exorta em amor e compaixão, visando 

nossa edificação.  

Precisamos nos cercar de justos e não de ímpios que diferentemente 

disso, nos levam para longe de Deus e de seus caminhos, nos levam para uma 

vida de pecado e perdição. Em 2 Crônicas 10 vemos o relato de Roboão, filho 

de Salomão, que preferiu se cercar da sabedoria de jovens cuja palavra lhe 

pareceu muito mais atrativa do que as sábias palavras dos anciões que haviam 

estado na presença de seu pai Salomão. Como resultado desta escolha, a nação 

de Israel se dividiu (reino do norte e reino do sul). Seu coração não se dispôs a 

buscar o Senhor. Não devemos ser assim. Um caráter justo sabe escolher suas 

amizades, não de forma a apenas lhe agradar, mas que possam lhe amadurecer. 

Precisamos estar atentos a como cultivamos nossas amizades, quem faz parte 

de nosso círculo mais chegado, a quem damos ouvidos, a quem pedimos 

conselhos, pois isso revela a disposição do nosso coração em querer seguir ao 

https://youtu.be/5OgwqcoxpxA
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Senhor. Um coração disposto a seguir a Deus, sabe escolher amizades que no 

momento oportuno serão um “guia”, uma referência de maturidade e retidão.  

5. Aplicação:  

 

a. Avalie suas amizades. Você tem se cercado de pessoas sábias e 

tementes a Deus ou seu círculo de amizades mais chegado são pessoas 

do mundo? Avalie e cerque-se de amigos justos, que o ajudarão a viver 

de modo a agradar ao Senhor. Diga não a amizades que o levam a pecar, 

fuja, se afaste, busque proteção em amigos verdadeiramente cristãos.  

 

b. Cultive amizades na Igreja. Como é importante cultivar 

relacionamentos em nossa Igreja. Estamos cercados de pessoas que 

compartilham a mesma fé, os mesmos ensinos e que estão dispostos a 

viver de modo agradar a Deus. Não somos perfeitos, temos nossas 

limitações, sabemos disso, mas é muito triste ver crentes que não 

investem em formar amizades dentro da própria Igreja. Isso requer 

tempo, comprometimento, paciência, mas os frutos são muitos. Teremos 

apoio no momento oportuno e sábia exortação quando for necessário.  

 

c. Seja sábio... para sermos guias, precisamos ser sábios. Somente 

seremos sábios se temermos a Deus. Você tem sido uma amizade 

sábia? Você tem guiado seus irmãos nos caminhos do Senhor? Você ter 

servido seus irmãos através de conselhos e palavras que os aproxima 

de Deus? Você tem levado outros crentes a viver de forma piedosa? 

Avalie e responda estas perguntas pois a Igreja precisa de sábios guias, 

busque diligentemente ser um. 

 

6. Intercessão: Ore por missões – INDONÉSIA 

A Indonésia foi atingida por um ciclone que deixou cerca de 177 mortos, 

além de casas e estradas destruídas. Um terremoto também aconteceu no país, 

afetando instalações públicas e casas. Clame pela população. 
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30 DIAS DE ORAÇÃO PELOS CRISTÃOS PRESOS 

14º Dia – PASTOR WANG YI 

No final de dezembro de 2019, o pastor Wang Yi foi condenado a nove 

anos de prisão na China. Ele foi preso um ano antes, juntamente com outras 100 

pessoas na igreja secreta que liderava. O pastor Wang Yi foi acusado de 

subversão do poder estatal e de fazer operações de negócios ilegais. Por esses 

motivos foi preso, teve os direitos políticos destituídos e 7.200 dólares 

apreendidos. Em uma carta às autoridades, escrita 15 meses antes da sentença, 

o pastor reconheceu a desobediência às ordens do governo chinês quando 

fossem contrárias aos ensinamentos bíblicos. Ele legitimou as autoridades 

chinesas como permitidas por Deus e também declarou seu propósito de vida de 

trabalhar para propagar o evangelho. 

ORE para que o pastor Wang Yi continue focado em ser embaixador do 

Reino de Deus mesmo dentro da cadeia e que mais pessoas conheçam Jesus 

por meio do testemunho dele. 


