
Oi pessoal! 

Tenho um anúncio da 
pesada para fazer:

Vamos receber na 
nossa escola uma nova 
aluna de intercâmbio, 

vinda da Suécia …

…parece que ela tem 
uma bolsa de estudo 
para estudar música, 
e está chegando hoje!

Colegas 
Novatos

Joelma estava irritada. Ela temia que o seu mundo fosse 
virar de pernas para o ar, e tudo por causa daquela menina 
Sueca -- Brigit -- que acabara de ser transferida para sua 
escola, sua turma e a sua banda! E provavelmente ela estava 
neste preciso momento dando um jeito de chegar ao círculo 
interno de seus melhores amigos.

Joelma não queria que as coisas mudassem. Ela estava 
feliz com seu grupo de amigos, estava contente com o 
desenvolvimento do seu clube de música. Mas agora, com 
Brigit aqui, ela não sabia como lidar com isso.



Alguma vez já lhe aconteceu de 
uma pessoa nova se mudar para o 
seu bairro ou entrar na sua turma 
sem você ter certeza se gostaria 
de incluí-la no seu mundo? Você 
tinha seu grupinho tão gostoso de 
amigos, e tudo estava correndo às 
mil maravilhas até alguém novo 
aparecer, e você simplesmente não 
simpatizou com esse “intruso”.  
Talvez se perguntou como isso 
afetaria a dinâmica do seu grupo de 
amigos e não tinha certeza se queria 
que as coisas mudassem. 

Eu sou Brigit.

Adoraria participar! 
Eu toco baixo.

Brigit! Nós 
vamos ensaiar!

Legal! Talvez ela possa 
substituir o nosso baixista  

que não pôde vir?

Oh não!  
Eles convidaram 

a Brigit.

Ouvi dizer que 
vocês têm um 

clube de música…



É muito importante aprender a fazer as pessoas que 
se juntam ao seu círculo social ou escolar se sentirem 
bem-vindas.

Imagine como uma pessoa nova se sentiria se você 
nunca permitisse que ela entrasse no seu círculo de 
amizade. Coloque-se no lugar dela e imagine como você 
se sentiria: rejeitado, magoado, solitário.

Não é mais tão 
legal agora com a 
Brigite na nossa 

banda, né?

Olha, eu acho ela  
mandona e autoritária.

Quê? Acho 
que ela toca 

bem!

Nada disso.  
Ela só tem  
boas ideias.

Mais 
tarde

Quem dera tudo 
tivesse ficado do 
mesmo jeito …

Tem algo 
errado?

Aaa … sim.



A Bíblia diz “Amemos uns aos outros, pois o amor procede de 
Deus” (1 João 4:7a) e “Façam tudo com amor” (1 Coríntios 16:14 NVI). 
Isso significa que, ainda que sintamos insegurança ou outros temores 
quando se trata de conhecer novas pessoas e fazer novas amizades, 
Deus espera que ofereçamos amor a todos que conhecemos. Sempre que 
uma pessoa nova entrar na sua vida, não tem que se tornar melhores 
amigos, mas você precisa demonstrar um interesse sincero e que se 
importa com ela. São maneiras de manifestar amor.

Naquela noite

Estou feliz de 
ter conversado 
com o João. ...

Ele disse que 
deveria me  

colocar no lugar 
da Brigit.

E se eu tivesse 
que ir para uma 
escola nova…

…e os 
alunos lá me 
rotulassem?

Como iria 
me sentir?

Amor é o padrão básico 
que Jesus espera que os 
cristãos tenham. “Sobretudo, 
amem-se sinceramente 
uns aos outros, porque o 
amor perdoa muitíssimos 
pecados.” (1 Pedro 4:8 
NVI). Ao traçar um círculo 
grande o suficiente para 
incluir outros no seu círculo 
de amigos, sem deixar 
ninguém de fora, você está 
demonstrando amor. Sejam 
mutuamente hospitaleiros, 
sem reclamação. (1 Pedro 
4:9 NVI).



Talvez alguém não seja a pessoa que você mais gosta de ter como 
companhia, isso é compreensível. Mas se nunca tentar passar tempo com 
ela, nunca vai saber se você se encaixa com ela ou não! E mesmo que 
essa pessoa nunca venha a ser sua melhor amiga, ainda assim precisa 
amá-la e aceitá-la, porque Jesus a ama e ela é uma criação Sua.
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Odeio quando 
as pessoas me 

rotulam.

Mesmo que ache que não 
tem mais nada em comum, uma 
coisa vocês têm comum: ambos 
foram criados por Deus para ser 
como Ele, e Jesus importou-Se 
o suficiente com aquela pessoa 
para morrer na cruz por ela, 
assim como por você.

“Assim Deus criou os seres humanos; Ele os 
criou parecidos com Deus” (Gênesis 1:27 NTLH).



À medida que for ficando mais velho, você 
vai começar a reconhecer o valor da amizade 
e a alegria e o apoio que os amigos trazem à 
sua vida. Então, faça agora o que pode para 
cultivar hábitos de se importar e interessar 
pelas pessoas, para assim ter a habilidade 
de estender as mãos aos outros, aceitá-los 
e trazê-los para dentro do seu círculo de 
amizade — e para dentro da sua vida.

Obrigada por 
uma nova 
chance …

…de fazer a 
Brigit sentir-se 

bem-vinda.

Bom dia, 
Brigit.

Oh … oi, 
Joelma.

Estou muito feliz 
por você fazer 
parte da nossa 

banda.

No dia seguinte

S&S link: Formação de caráter: Aptidões sociais: Amizade-2c
Autor desconhecido, adaptado por Tomoko Matsuoka. Ilustrações de Linda. Design de Christia Copeland. 

Publicado por Meu Estúdio Maravilhoso. Copyright © 2011 por A Família Internacional

Joia para memorização: “Amados, 
amemos uns aos outros, pois o 
amor procede de Deus. Aquele que 
ama é nascido de Deus e conhece a 
Deus. Quem não ama não conhece 
a Deus, porque Deus é amor”
(1 João 4:7–8 NVI).


