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AMIZADE 
Provérbios 20.6 

 

1. Leitura: Salmo 96.1-2 

2. Cântico: Cantai ao Senhor 

IBSPLAY: https://youtu.be/-kfDRCwfeC4 

3. Confissão/Gratidão – Às vezes sinto que eu poderia suportar qualquer 

sofrimento, mas como posso desonrar este Deus glorioso? O que devo fazer 

para glorificar e adorar este mais excelente dos seres? Oh, que eu pudesse 

consagrar a minha alma e o corpo para o Teu serviço, sem restrições, para 

sempre! Oh, que eu pudesse me entregar a Ele, de modo a nunca mais tentar 

ser de mim mesmo! ou ter qualquer vontade ou afetos que não sejam 

perfeitamente conformes à Tua vontade e Teu amor! Mas, infelizmente, eu não 

consigo viver e não pecar. 

4. Leia Provérbios 20.6 – Esse provérbio fala sobre a necessidade de  buscarmos 

e nutrirmos amizades verdadeiramente fiéis. 

A amizade verdadeira é aquela que passa pelo teste da adversidade. 

Amigos que se fazem presentes somente quando todo cenário é bom e favorável 

podem se revelar falsos amigos nos tempos de calamidade. Assim, o provérbio 

afirma que existe de fato pessoas que se consideram verdadeiras e se dizem 

amigos leais, mas aqueles que permanecem conosco na tribulação não são 

aqueles somente se dizem leais, mas sim verdadeiramente fiéis.  

Salomão nos diz que “muitos se dizem amigos leais”. É fácil perceber isso 

quando se olha para pessoas que tenham status, pois vivem cercadas de gente, 

são elogiadas. Entretanto, basta que as mesmas pessoas passem por tempos 

difíceis e percam o status tão admirado pelos homens para que os 

“companheiros” sumam. Desta forma, o provérbio busca mostrar que o 

verdadeiro caráter é medido pelas ações, não por elogio ou bajulações. Não é 

sem razão que o autor pergunta: “Mas um homem fiel, quem poderá 
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achar?”. Esse tipo de pergunta é característica da literatura proverbial e busca 

denunciar a raridade. Assim, um amigo fiel é algo raro!  

5. Aplicação 

a) Reflita: Que tipo de amigo você tem sido? Um amigo fiel ou um parasita 

que busca somente se aproveitar enquanto o outro pode ofertar 

benefícios.  

b) Reflita: Você faz amizades pelas razões certas?  

c) Pense: Temos nos cercados de bons amigos?  

d) Seja um verdadeiro amigo, a ponto de se desgastar pelo outro nos tempos 

de adversidades. 

e) Aproxime-se de amigos piedosos. Valorize as pessoas que buscam e te 

aproximam da Palavra de Deus.  

6. 30 dias de oração pelo Afeganistão  
 
DIA 25: LOUVE A DEUS POR CORAÇÕES RECEPTIVOS AO EVANGELHO 

Samad (o mesmo homem por quem oramos no dia 7) é oficialmente 

muçulmano. Mas, depois de se encontrar com nossos parceiros da linha de 

frente que o apoiaram e compartilharam o evangelho com ele, admitiu que ficou 

muito desapontado com o islã porque vê a maneira como o Talibã age. Depois 

de ouvir sobre Jesus, Samad ficou muito perto de aceitar a Cristo. No momento, 

ele ainda está procurando por sua família, pois eles foram separados durante a 

tomada de poder pelo Talibã.  

Louve a Deus pelo coração zeloso de Samad. Ore para que ele abra o 

coração para Jesus e se reúna com sua família. 


