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FILMES



ARREMESSANDO 
ALTO

Um filme com toque de humor e superação é sempre ideal para 
nos inspirar um pouquinho os amigos né?
Esse filme para quem curte esportes e em especial Basquete e 
NBA é uma escolha certa.

Disponível em:

Arremessando Alto 

Um olheiro de basquete azarado encontra um jogador 
com um grande potencial e se esforça para mostrar ao 
mundo que os dois merecem chegar à NBA.

Diretor: Jeremiah Zagar
Gênero: Drama, Esporte
2022 • 1h 57m

Trailer

Indicado por:
Danilo Cardoso Pierangelli

https://youtu.be/vIMm04L916I


O MENINO 
DO PIJAMA
LISTRADO

Filme que retrata uma história linda e 
verdadeira de amizade.

O Menino do Pijama Listrado 

Durante a Segunda Guerra Mundial, Bruno, um garoto 
de oito anos, e sua família saem de Berlim para residir 
próximo a um campo de concentração, onde seu pai 
acaba de se tornar comandante. Infeliz e solitário, ele 
vagueia fora de sua casa e certo dia encontra Shmuel, 
um menino judeu de sua idade. 

Diretor: Mark Herman
Gênero: Drama, Guerra
2008 • 1h 30m

Trailer

Indicado por:
Andressa Pinheiro

https://youtu.be/uZD-ySKl91A


OS INTOCÁVEIS

Filme que retrata uma história linda e 
verdadeira de amizade.

Disponível em:

Os Intocáveis 

Em Intocáveis, Philippe é um aristocrata rico que, 
após sofrer um grave acidente, fica tetraplégico. 
Precisando de um assistente, ele decide contratar 
Driss, um jovem problemático que não tem a menor 
experiência em cuidar de pessoas no seu estado.

Diretor: Eric Toledano, Olivier Nakache
Gênero: Drama
2012 • 1h 52m

Trailer

Indicado por:
Andressa Pinheiro

https://youtu.be/-Fb8h4gChlU


Disponível em:

Trailer

Indicado por:
Lorenna dos Santos Batalha

É um belo filme que retrata o quanto podemos ser úteis 
na vida de nossos colegas, mesmo quando a situação nos 
parecer impossível. 

Os Intocáveis 

Em, Intocáveis, Philippe é um aristocrata rico que, 
após sofrer um grave acidente, fica tetraplégico. 
Precisando de um assistente, ele decide contratar 
Driss, um jovem problemático que não tem a menor 
experiência em cuidar de pessoas no seu estado.

Diretor: Eric Toledano, Olivier Nakache
Gênero: Drama
2012 • 1h 52m

OS INTOCÁVEIS

https://youtu.be/-Fb8h4gChlU


FORREST GUMP
O CONTADOR
DE HISTÓRIAS

 A maior inspiração do personagem são os 
amigos e o sacrifício, e a dedicação que faz 
para preservar a amizade.

Disponível em:

Forrest Gump - O Contador de Histórias

Mesmo com o raciocínio lento, Forrest Gump nunca se 
sentiu desfavorecido. Graças ao apoio da mãe, ele teve 
uma vida normal. Forrest inspira a todos com seu otimismo. 
Mas a pessoa que Forrest mais ama pode ser a mais difícil 
de salvar: seu amor de infância, a doce e perturbada Jenny.

Diretor: Robert Zemeckis
Gênero: Romance, Drama, Comédia 
1994 • 2h 20m

Trailer

Indicado por:
Rafael Sant Ana Costa

https://youtu.be/bLvqoHBptjg


FORREST GUMP
O CONTADOR
DE HISTÓRIAS

Cada história que ele (Forest Gump) conta da sua vida para outras 
pessoas no banco de um ponto de ônibus são lições de vida e 
irreais que até algumas pessoas desacreditam do que ouvem. 
Todo tempo ele sempre quer o bem das pessoas ao seu redor e 
passa aquela mensagem de reflexão sobre o jeito que tratamos 
uns aos outros. Vale muito a pena ver este filme!

Disponível em:

Forrest Gump - O Contador de Histórias

Mesmo com o raciocínio lento, Forrest Gump nunca se 
sentiu desfavorecido. Graças ao apoio da mãe, ele teve 
uma vida normal. Forrest inspira a todos com seu otimismo. 
Mas a pessoa que Forrest mais ama pode ser a mais difícil 
de salvar: seu amor de infância, a doce e perturbada Jenny.

Diretor: Robert Zemeckis
Gênero: Romance, Drama, Comédia 
1994 • 2h 20m

Trailer

Indicado por:
Dayvison Domingues

https://youtu.be/bLvqoHBptjg


TOY STORY 
UM MUNDO 

DE AVENTURAS

Toy Story - Um Mundo de Aventuras

O aniversário de Andy está chegando e os brinquedos 
estão nervosos. Afinal de contas, eles temem que um 
novo brinquedo possa substituí-los. Liderados por Woody, 
um caubói que é também o brinquedo predileto de Andy, 
eles montam uma escuta que lhes permite saber dos 
presentes ganhos.

Diretor: John Lasseter 
Gênero: Animação, Comédia
1995 • 1h 17m

Trailer

Indicado por:
Thiago Augusto Pachelli da Cruz

Conta  uma verdadeira lição sobre amizade. 

Disponível em:

https://youtu.be/CxwTLktovTU


O SENHOR DOS ANÉIS 
A SOCIEDADE DO ANEL

Disponível em:

O Senhor dos Anéis - A Sociedade do Anel

Em uma terra fantástica e única, um hobbit recebe de 
presente de seu tio um anel mágico e maligno que precisa 
ser destruído antes que caia nas mãos do mal. Para isso, o 
hobbit Frodo tem um caminho árduo pela frente, onde 
encontra perigo, medo e seres bizarros.

Diretor: Peter Jackson
Gênero: Fantasia, Aventura
2001 • 2h 58m

Trailer

Indicado por:
Carolina Assis Gifalli

O clássico dos clássicos. Um dos filmes mais lindos já 
produzidos, cujo coração, na minha opinião, é a amizade e a 
lealdade dos personagens uns para com os outros.

https://youtu.be/0i86oM1nHjM


MILAGRES 
DO PARAÍSO 

Para saber o motivo da indicação é 
preciso assistir!

Disponível em:

Milagres do Paraíso 

Em Milagres do Paraíso, Christy e Kevin Beam são pais de 
três meninas: Abbie , Annabel e Adelynn. Cristãos convictos, 
eles vão à igreja com frequência. Um dia, Annabel começa a 
sentir fortes dores na região do abdomem e, após diversos 
exames, é constatado que a garota possui um grave 
problema digestivo.

Diretor: Patricia Riggen
Gênero: Drama
2016 • 1h 49m

Trailer

Indicado por:
Renann de Souza Martins

https://youtu.be/3f2CYnOgtDU


FILMES

Disponível em:

Os Intocáveis

Em, Intocáveis, Philippe é um aristocrata rico que, 
após sofrer um grave acidente, fica tetraplégico. 
Precisando de um assistente, ele decide contratar 
Driss, um jovem problemático que não tem a menor 
experiência em cuidar de pessoas no seu estado.

Diretor: Eric Toledano, Olivier Nakache
Gênero: Drama
2012 • 1h 52m

Trailer

Indicado por:
Diana Gimenes

Disponível em:

Interestelar

Após ver a Terra consumindo boa parte de suas reservas 
naturais, um grupo de astronautas recebe a missão de 
verificar possíveis planetas para receberem a população 
mundial, possibilitando a continuação da espécie.

Diretor: Christopher Nolan
Gênero: Ficção Científica, Drama
2014 • 2h 49m

Trailer

Indicado por:
Matheus Rosa Simioni

https://youtu.be/-Fb8h4gChlU
https://youtu.be/IxCofdoFfGs


Toy Story - Um Mundo de Aventuras

O aniversário de Andy está chegando e os brinquedos 
estão nervosos. Afinal de contas, eles temem que um 
novo brinquedo possa substituí-los. Liderados por Woody, 
um caubói que é também o brinquedo predileto de Andy, 
eles montam uma escuta que lhes permite saber dos 
presentes ganhos.

Diretor: John Lasseter 
Gênero: Animação, Comédia
1995 • 1h 17m Trailer

Indicado por:
Amanda Cristina de Paula Néia

Disponível em:

Disponível em:

Um Senhor Estagiário

Começar um novo emprego pode ser um grande desafio, 
especialmente para alguém aposentado. Tentando voltar 
ao mercado de trabalho, o viúvo Ben Whittaker, de 70 anos, 
aproveita a oportunidade para se tornar um estagiário sênior 
em um site de moda.

Diretor: Nancy Meyers
Gênero: Comédia
2015 • 2h 01m

Trailer

Indicado por:
Lídia da Cruz Silva

FILMES

https://youtu.be/CxwTLktovTU
https://youtu.be/jHG8TaEBhKI


Disponível em:

Sempre ao Seu Lado

Parker Wilson é um professor universitário que, ao retornar
do trabalho, encontra na estação de trem um filhote de 
cachorro da raça akita, conhecido por sua lealdade. Sem ter
como deixá-lo na estação, Parker o leva para casa mesmo 
sabendo que Cate (Joan Allen), sua esposa, é contra a 
presença de um cachorro.

Diretor: Lasse Hallström
Gênero: Drama, Família
2009 • 1h 33m Trailer

Indicado por:
Mayara Alves

FILMES

https://youtu.be/UFY8vW5IedY


SÉRIES



SEX AND
THE CITY

Uma série que, ao meu ver, retrata como 
amigos são importantes. 

Disponível em:

Sex and the City

A colunista Carrie Bradshaw e as amigas Samantha,
Charlotte e Miranda exploram os altos e baixos do
mundo dos solteiros em Nova York. Aos trinta e poucos
anos de idade, elas são bonitas, bem-sucedidas e,
principalmente, unidas por uma grande amizade.

Criador: Darren Star 
Gênero: Romance, Sitcom, Comédia Dramática
1998 - 2004 • 6 temporadas

Trailer

Indicado por:
Andressa de Souza Antunes Pinheiro 

https://youtu.be/EmDMKBhbHGE


NARUTO

É um anime que parece infantil, por ser desenho, 
mas por trás da trama existe uma filosofia 
transmitida muito forte e motivadora.

Disponível em:

Naruto

O anime segue as aventuras de Naruto Uzumaki,
um garoto determinado a se tornar um Hokage, o
ninja em sua vila que é conhecido como o líder e
o mais forte de todos.

Criadores: Masashi Kishimoto 
Gênero: Anime, Ação, Aventura
2002 - 2017 • 29 temporadas (Clássico + Shippuden)

Trailer

Indicado por:
Renann de Souza Martins

https://youtu.be/-G9BqkgZXRA


THE OFFICE

Conta o cotidano de um grupo de amigos no 
ambiente de trabalho ao longo dos anos. 

Disponível em:

The Office

A versão americana de "The Office" é uma comédia que
gira em torno do cotidiano de um escritório. Esta sátira
descreve a vida dos funcionários da fábrica de papel
Dunder Miffin, situada em Scranton, na Pensilvânia.
Entre os personagens está Michael Scott (Steve Carell),
o gerente regional da empresa.

Criadores: Greg Daniels, Ricky Gervais, Stephen Merchant 
Gênero: Sitcom, Sátira, Mockumentary
2005 - 2013 • 9 temporadas

Trailer

Indicado por:
Thiago Augusto Pachelli da Cruz

https://youtu.be/2iKZmRR9AR4


STRANGER
THINGS

Os personagens se unem em busca do amigo perdido, e 
embarcam em uma aventura ao desconhecido, prova de amor 
e amizade, união e comprometimento com o interesse do 
outro, do "AMIGO".

Disponível em:

Stranger Things

Um grupo de amigos se envolve em uma série de
eventos sobrenaturais na pacata cidade de Hawkins.
Eles enfrentam criaturas monstruosas, agências secretas
do governo e se aventuram em dimensões paralelas.

Criadores: The Duffer Brothers 
Gênero: Ficção Científica, Terror, Drama Adolescente
2016 - • 4 temporadas

Trailer

Indicado por:
Rafael Sant Ana Costa

https://youtu.be/JCGtuh4AEms


NEW GIRL

É uma série muito divertida que gira em torno de um ótimo 
grupo de amigos. Assisti ela toda no ano passado (7 temporadas) 
e não teve nenhum momento no qual ela me cansou. Destaque 
para o personagem Nick Miller, o melhor!

Disponível em:

New Girl

Depois de um rompimento dramático, a esquisita
mas otimista Jess (Zooey Deschanel) passa a morar
com três solteiros.

Criador: Elizabeth Meriwether 
Gênero: Sitcom
2011 - 2018 • 7 temporadas

Trailer

Indicado por:
Carolina Assis Gifalli

https://youtu.be/pJFKi-btBNc


FRIENDS

É o fato de ter histórias que conectam as 
pessoas: a gente se reconhece em partes das 
vulnerabilidades das personagens.

Disponível em:
Trailer

Indicado por:
Lorenna dos Santos Batalha

Friends

Seis amigos, três homens e três mulheres, enfrentam
a vida e os amores em Nova York e adoram passar o
tempo livre na cafeteria Central Perk.

Criadores: David Crane; Marta Kauffman 
Gênero: Sitcom
1994 - 2004 • 10 temporadas

https://youtu.be/IEEbUzffzrk


THE CHOSEN

Melhor amigo que Jesus, desconheço.

Disponível em:
Trailer

Indicado por:
Danilo Cardoso Pierangelli

The Chosen

A vida de Jesus Cristo sob a perspectiva daqueles que
o conheceram e conviveram com Ele.

Criadores: Dallas Jenkins 
Gênero: Obra de Época
2019 - • 2 temporadas

The Chosen App

https://youtu.be/K1-FoFj8Jbo


Indicado por:
Diana Gimenes

SÉRIES

Friends

Seis amigos, três homens e três mulheres, enfrentam
a vida e os amores em Nova York e adoram passar o
tempo livre na cafeteria Central Perk.

Criadores: David Crane; Marta Kauffman 
Gênero: Sitcom
1994 - 2004 • 10 temporadas

Disponível em:

Trailer

Indicado por:
Amanda Cristina de Paula Néia

Disponível em:

Trailer

Stranger Things

Um grupo de amigos se envolve em uma série de
eventos sobrenaturais na pacata cidade de Hawkins.
Eles enfrentam criaturas monstruosas, agências secretas
do governo e se aventuram em dimensões paralelas.

Criadores: The Duffer Brothers 
Gênero: Ficção Científica, Terror, Drama Adolescente
2016 - • 4 temporadas

https://youtu.be/JCGtuh4AEms
https://youtu.be/IEEbUzffzrk


SÉRIES

Disponível em:

Trailer

WandaVision

Vivendo vidas perfeitas no subúrbio de Westview,
Wanda e Visão começam a suspeitar que nem tudo
é o que parece.

Criadores: Jac Schaeffer 
Gênero: Sitcom, Drama, História de Super-Herói
2021 - 2021 • 1 temporada

Indicado por:
Matheus Rosa Simioni

https://youtu.be/sj9J2ecsSpo


LIVROS



O PODER 
DO AGORA

Editora:

O Poder do Agora: Um guia para a iluminação espiritual

Nós passamos a maior parte de nossas vidas pensando
no passado e fazendo planos para o futuro. Mas, se
queremos realmente mudar nossas vidas, precisamos
começar neste momento. Essa é a mensagem simples,
mas transformadora: viver no Agora é o melhor caminho
para a felicidade e a iluminação.

Autor: Eckhart Tolle  
Gênero: Autoajuda
Editora: Sextante
2004 • 224 pág.

Ótimo livro para o desenvolvimento pessoal 
e espiritual, se tiver interesse em se 
aventurar não vai se arrepender.

Indicado por:
Renann de Souza Martins



PERCY 
JACKSON

Editora:

Percy Jackson e os Olimpianos

Percy Jackson & the Olympians é uma série literária
composta por cinco livros de aventura, romance, suspense
e fantasia, escritos pelo estadunidense Rick Riordan, que
retrata a mitologia grega no século XXI.

Autor: Rick Riordan 
Gênero: Ação, Aventura, Comédia, Fantasia 
Editora: Intrínseca
2015 • 

Posso ser adulta, mas nunca vou superar esses pequenos 
amigos juntos contra tudo que se apresenta pra eles. Estou 
com altas expectativas pra série produzida para o Disney+.

Indicado por:
Carolina Assis Gifall



ATÉ QUE A
CULPA NOS

SEPARE 

Editora:

Até Que a Culpa nos Separe

Em Até que a culpa nos separe, Liane Moriarty mostra como
a culpa é capaz de expor as fragilidades que existem mesmo 
nos relacionamentos estáveis, como as palavras podem ser 
mais poderosas que as ações e como dificilmente
percebemos, antes que seja tarde demais, que nossa vida
comum era, na realidade, extraordinária.

Autor: Liane Moriarty 
Gênero: Romance, Ficção Doméstica
Editora: Intrínseca
2017 • 474 pág.

É um livro sobre as diferentes relações que podemos 
estabelecer com o outro - conjugais, familiares, de amizade 
- mas, também, com nós mesmos.

Indicado por:
Lorenna dos Santos Batalha



FLORES PARA
ALGERNON

Editora:

Flores para Algernon

Com excesso de erros no início do romance, os relatos de 
Charlie revelam sua condição limitada, consequência de 
uma grave deficiência intelectual, que ao menos o
mantém protegido dentro de um “mundo” particular -
indiferente às gozações dos colegas de trabalho e intocado
por tragédias familiares.

Autor: Daniel Keyes
Gênero: Romance, Conto, Ficção Científica
Editora: Aleph
2018 • 288 pág.

Traz uma abordagem profunda sobre o relacionamento 
humano à medida que o personagem evolui, fazendo 
questionar sobre as amizades que ele possui. 

Indicado por:
Thiago Augusto Pachelli da Cruz



COMO FAZER AMIGOS
E INFLUENCIAR PESSOAS

Editora:

Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas

O guia clássico e definitivo para relacionar-se com as pessoas.
Não é por acaso que, mais de setenta anos depois de sua 
primeira edição, depois de mais de 50 milhões de exemplares 
vendidos, Como fazer amigos e influenciar pessoas segue sendo 
um livro inovador, e uma das principais referências do mundo 
sobre relacionamentos, seja no âmbito profissional ou pessoal.

Autor: Dale Carnegie
Gênero: Romance, Conto, Ficção Científica
Editora: Companhia Editora Nacional
2012 • 264 pág.

Acredito que, entender como se relacionar com pessoas, faz com 
que suas amizades sejam mais duradouras e consequentemente, 
mais seletiva, de acordo com o que faz bem para ambos os lados.

Indicado por:
Paula Louzada



COMO FAZER AMIGOS
E INFLUENCIAR PESSOAS

Rafael Sant Ana Costa

Editora:

Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas

O guia clássico e definitivo para relacionar-se com as pessoas.
Não é por acaso que, mais de setenta anos depois de sua 
primeira edição, depois de mais de 50 milhões de exemplares 
vendidos, Como fazer amigos e influenciar pessoas segue sendo 
um livro inovador, e uma das principais referências do mundo 
sobre relacionamentos, seja no âmbito profissional ou pessoal.

Autor: Dale Carnegie
Gênero: Romance, Conto, Ficção Científica
Editora: Companhia Editora Nacional
2012 • 264 pág.

Mostra ao leitor sobre a lei da reciprocidade, a 
como conquistar pessoas e a ter o interesse 
genuíno no outro.

Indicado por:



ATÉ QUE NADA
MAIS IMPORTE

Danilo Cardoso Pierangelli

Editora:

Até Que Nada Mais Importe

A pauta, em tese, presente em praticamente todas as
liturgias cristã, nasceu no coração de Luciano após reflexão
pessoal a respeito do que, de fato, Deus espera de cada um
de nós. “Nossa busca por Deus ainda e muito, muito fraca”,
aponta ele.

Autor: Luciano Subirá
Gênero: Literatura Cristã 
Editora: United Press
2018  • 160 pág.

Por que com um espiritual bom, o resto vai bem.

Indicado por:



Indicado por:
Amanda Cristina de Paula Néia

LIVROS

Gibis Turma da Mônica

Foi originada em 1959 de tirinhas de jornal, na qual os
personagens principais eram Bidu e Franjinha. A partir
dos anos 1960, a série começou a ganhar a identidade
atual com a criação de Mônica e Cebolinha, entre 1960
e 1963, que passaram a ser os protagonistas.

Criadorr: Maurício de Sousa
Gênero: Histórias em Quadrinhos, Comédia, Fantasia
Editora: Editora Maurício de Sousa
1959 -

Editora:



MÚSICAS



AMIGO
ESTOU AQUI

Música que fala a respeito do tema e possui 
um significado pessoal. 

Disponível em:

Ouça:

Artista: Zé da Viola
Álbum: Toy Story 4 (Trilha Sonora Original em PT)
Gênero: Música Infantil
2019 • 2:04

Indicado por:
Thiago Augusto Pachelli da Cruz



SONG FOR
A FRIEND

A música tem um tom de conselho, como se o personagem 
estivesse apoiando o seu amigo, dizendo que ele precisa se 
amar e que tem todas as habilidades que precisa para seguir 
em frente.

Disponível em:

Ouça:

Artista: Jason Mraz
Álbum: Mr. A-Z
Gênero: Alternativo / Indie, Pop
2005 • 8:08

Indicado por:
Rafael Sant Ana Costa



THE STORY
OF TONIGHT

O momento na peça musical onde o grupo central do primeiro 
ato (formado por quatro amigos vindos de lugares diferentes, e 
com sonhos e ambições diferentes) se forma e reflete sobre 
como todo o futuro deles tem início naquela noite.

Disponível em:

Ouça:

Artista: Original Broadway Cast of Hamilton
Álbum: Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
Gênero: Musical
2015 • 1:31

Indicado por:
Carolina Assis Gifalli



A AMIZADE
É TUDO

Indico essa música, porque ela descreve 
exatamente a amizade sincera,  "um sentimento 
natural",  é ter alguém para estender a mão.

Disponível em:

Ouça:

Artista: Jeito Moleque
Álbum: Me Faz Feliz em Casa
Gênero: Pagode
2021 • 3:42

Indicado por:
Dayane Caroline Gomes



MÚSICAS

Indicado por:
Renann de Souza Martins

Ouça:

Entre a Carne e a Alma

Artista: 3030
Gênero: Pop, Hip-hop / Rap
2015 • 13 músicas

Disponível em:

Indicado por:
Matheus Rosa Simioni

Ouça:

The Last Time

Artista: Taylor Swift ft. Gary Lightbody
Álbum: Red (Taylor’s Version)
Gênero: Pop, Alternativo / Indie
2021 • 4:59

Disponível em:



MÚSICAS

Indicado por:
Lorenna dos Santos Batalha

Ouça:

Count on Me

Artista: Bruno Mars
Álbum: Doo-Woops & Hooligans
Gênero: Pop
2010 • 3:17

Disponível em:

Indicado por:
Danilo Cardoso Pierangelli

Ouça:

LION

Artista: Elevation Worship ft. Chris Brown & Brandon Lake
Álbum: LION
Gênero: Música Cristã
2022 • 5:54

Disponível em:






