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• Na hora da dificuldade, você tem amigos pra te ajudar?
• A sinceridade deve ser o principal fator que decide uma amizade.
• Tenha amigos sinceros que te avisam quando você vai fazer alguma coisa errada.
Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição
mental reprovável, para praticarem o que não deviam.
Romanos 1:28
• Tenha amigos que tenham o mesmo propósito que você tem na vida!
• As pequenas rivalidades podem causar grandes divisões na igreja.
• Não fiquem só achando as coisas sobre os outros, chegue e converse com a pessoa e descubra
o que ela realmente é, não crie rivalidades apenas pelo fato de “não ir com a cara”
• Deixe a rivalidade de lado e busque a união com os irmãos da igreja.
• Não espalhe o que você pensa de uma pessoa, guarde para você!
• Às vezes um sentimento ou algo que você acha que uma pessoa é está errado!
• Mt 5:38-46
• Saiba discerner suas amizades, tanto na vida real quando na rede social.
• Não approve atitudes erradas dos seus amigos que não estão na igreja.
• Cuidado com o que você curte e comenta.
• Páre de apoiar atitudes erradas pela internet.
• Você sabe qual é o seu propósito?
• Entenda qual é o propósito final da vida de um cristão, que é se parecer mais com Jesus Cristo.
• Acorde todo dia e peça pra ser menos como você e ser mais como Jesus Cristo.
• Se o seu amigo tem o mesmo propósito que você, os dois podem se ajudar.
Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos
de Deus,
João 1:12
• Efésios 4:13
• Quando entendemos o nosso propósito final fica mais fácil de escolher os nossos amigos.
• Se você não escolhe as pessoas certas para serem seus amigos, você pode acabar saindo do
caminho do seu propósito.
• Pense muito bem na escolha dos seus amigos.

• Se o seu amigo te atrapalha no seu propósito de se parecer mais com Jesus, corte!
• Tenha o seu propósito sempre em mente e nunca esqueça-o.
• Nós devemos chamar a atenção do sábio, pois ele vai aceitar, mas o tolo vai fazer pouco caso
da disciplina.
• Seja um bom amigo(a) para alguém!

