
Quando os Amigos Não Concordam
Você alguma vez teve um desacordo com um amigo? 
Talvez não conseguiam concordar qual o jogo que 
iam jogar, que programa de TV assistirem, ou como 
resolverem um problema.

Às vezes os amigos têm divergências, porque têm 
ideias diferentes e gostos diferentes. O importante é 
tentarem resolver suas diferenças com amabilidade e 
humildade. 

Por que é que 
você não gosta 

das minhas ideias, 
Mariana?

Porque você
está bagunçando 

nossos planos, 
João!

Este projeto de 
escola é bem 

divertido!

Mas eu acho 
que devíamos 

fazê-lo de outro 
jeito.

Por que é que 
o João está 
mudando 

nossos planos?



Mesmo que você esteja certo do que 
quer fazer, sempre escute seus amigos 
e veja como poderão resolver suas 
divergências. Ficar chateado e brigar por 
causa das divergências não vai resolver 
o problema; só vai estragar sua amizade. 

Às vezes, você tem que ceder para as 
coisas darem certo. Talvez primeiro você 
possa concordar com o que os seus 
amigos querem fazer, e fazer o que você 
quer mais tarde. Suas amizades serão 
bem melhores se você resolver as coisas 
com amor. 

Agora que você 
explicou suas ideias, 

João, estou gostando 
delas. 

Obrigado por 
escutar as minhas 

ideias.

Desculpe por ter 
ficado chateada 

com você no início.

Estou, vão 
melhorar nosso 

projeto!

Está 
mesmo? 



Leve em consideração os 
interesses dos seus amigos, e 
o que os fará felizes, e depois 
concordem como cada um pode 
ceder um pouco para fazer o 
outro feliz. Quando você tem 
consideração pelos outros, e não 
fica tão preocupado só em fazer o 
que quer, verá que ainda podem se 
divertir muito juntos. 

Uma divergência pode ser uma 
oportunidade para se resolver as 
coisas com amizade e amabilidade. 
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Estou feliz por você 
ser minha amiga, 

Mariana! 

Eu 
também!
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