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Encontre os que te melhoram 

2 Reis 5.1-17 

ESTUDO 
Provérbios 13.20 - Nossos relacionamentos influenciam nossa forma de pensar e agir. Não 

tem como andar entre tolos e achar que pode ser sábio.  

Nossa sociedade nos estimula a nos distanciarmos uns dos outros. Estamos ficando mais 

pobres: pobreza material, espiritual e relacional. Temos carência de amigos reais. Somos 

orgulhosos demais para aceitar que precisamos de pessoas para nos ajudar em áreas que 

somos frágeis. (Pergunta 1). 

 

● As pessoas que nos melhoram: 

1. Nos levam para perto de Deus (Pergunta 2); 

2. Nos inspiram para o crescimento pessoal (Pergunta 3); 

3. Tiram o melhor de nós; 

4. Nos desafiam e nos levam para além da nossa zona de conforto; 

5. Nos motivam para servir em causas grandes;  

6. Nos confrontam em amor e verdade (Pergunta 4);  

Se você não tem alguém que te confronta, você não cresce (Provérbios 27.17). 

(Pergunta 5). 

Atos 13.22 - Precisamos encontrar os “Sauls” e os “Davis” em nossa vida. Precisamos ter 

discernimento para saber quem “conectar” e quem “desconectar”. A vida passa pelos 

relacionamentos, por isso, saiba escolher as suas conexões. (Pergunta 6). 

 

1 João 5.12 - A conexão mais importante que devemos preservar na nossa vida é o nosso 

relacionamento com Jesus. (Pergunta 7). Não importa com quantas pessoas importantes você 

ande. Ninguém vai te fazer melhor do que ele pode fazer. (João 15.14).   

PERGUNTAS 

1. Você costuma pedir ajuda aos seus amigos? Se não, passar pelos problemas sozinho te faz 

bem? 

2. Qual foi a última vez que você conversou sobre Jesus com seus amigos? 

3. Em qual área você quer crescer? Por que é fundamental caminhar com pessoas que já estão 

nesse processo há mais tempo? 



 
 

4. Quando alguém te confronta você costuma se afastar dessa pessoa? Por que devemos nutrir 

relacionamentos que nos confrontam? 

5. Baseado nesses pontos, você pode dizer que tem amigos de verdade? 

6. Com quem você tem conversado sobre os dilemas da sua vida? Por que essa escolha pode 

influenciar tanto? 

7. Como eu posso saber que eu sou amigo de Deus? 

BETHEL NEWS 

Tadel Presencial e Online - Terça-feira às 19 h e 30 m 
Células Online (Quarta, Quinta e Sábado). 
Culto de Celebração Online - Domingo às 18h. 
Bethel Kids - Domingo às 16 h e 20 m. 
Juventude Hope - Sábado às 19 h. 
Chá de Mulheres (Tema: Mulheres Posicionadas) - 06/03 às 17h. 
Empreendedor com propósito (Qual é a sua razão social?) - 08/02, 19h às 21h. 
 
*A PARTIR DO DIA 14/02 A SALINHA PARA AS CRIANÇAS VAI COMEÇAR A FUNCIONAR!  


