CONQUISTANDO AMIZADES DURADOURAS (João 15:13-15
13 Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. 14 Vocês
serão meus amigos, se fizerem o que eu lhes ordeno. 15 Já não os chamo servos, porque o
servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque
tudo o que ouvi de meu Pai eu lhes tornei conhecido.

•
•
•

Ênfase do texto é que Jesus considera seus discípulos como amigos;
Jesus afirma que os seus amigos são os que lhe obedecem, que o imitam;
Olhando o ministério de Jesus nós encontramos o que ele fez para conquistar e
cultivar a amizade de seus discípulos;

1. Jesus tomou a iniciativa. Sua missão era atender a toda a multidão que
vinha a ele, mas escolheu 12 para estarem com ele;
João 1:43 No dia seguinte Jesus decidiu partir para a Galiléia. Quando encontrou Filipe, disselhe: "Siga-me".

2. Jesus conhecia seus discípulos pelo nome.
João 1:48 Perguntou Natanael: "De onde me conheces?" Jesus respondeu: "Eu o vi quando
você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar".

3. Jesus Explicava-lhes em Particular aquilo que não entendiam; Jesus dava
atenção a eles;
Marcos 4:34 Não lhes dizia nada sem usar alguma parábola. Quando, porém, estava a sós
com os seus discípulos, explicava-lhes tudo.
4. Jesus conviveu com eles. Investiu tempo com eles. Não de vez em
quando mas sempre estava com eles;
João 1:39 Respondeu ele: "Venham e verão". Então foram, por volta das quatro horas da tarde
viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia.

Marcos 4:35 Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: "Vamos para o outro
lado".

5. Jesus suportou as manias, ignorância, falta de caráter, de fé e pecados.
Suportou até o abandono e a incompreensão no momento mais difícil;

