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AMIGOS, AMIGOS,
EVANGELHO À PARTE.

A amizade é algo essencial para o convívio humano, que dirá
então para os servos do Senhor em especial, aﬁnal de contas
somos o corpo de Cristo, sendo assim, como é possível esse
corpo se mover se estiver faltando alguma parte?No entando,
há de se saber o que de fato é a amizade, além do que, para nós
cristãos, não se convenciona ao que o mundo compreende.
Você tem diﬁculdades de conseguir amigos? Acha que suas
amizades te fazem mal? Neste breve e-book você aprenderá a
buscar na fonte verdadeira bons amigos; aprenderá também a
discernir a qualidade de suas companhias; além de torná-las
boas. Poderá também descobrir que tipo de amigo tem sido.
Portanto, pegue sua bíblia, pois será através dela que
descobriremos a eﬁcácia que ela tem para uma vida com boas
companhias.

Amizade, o que é?
De acordo com o dicionário Aurélio signiﬁca:
“Afeição, estima, dedicação recíproca entre
pessoas do mesmo sexo ou de sexo diferente”,
ou seja, se você se identiﬁca, sente
consideração, e ambos os lados se dedicam
para o bem um do outro, você tem um amigo.
Tal deﬁnição é o básico do que é encontrado
na palavra do Senhor como podemos ver em
Provérbios 17:17; 18:24; 27:9, e outros, porém,
vai ainda mais além, nos dizendo que não é
somente em atitudes “ﬂoridas” que
identiﬁcamos a amizade, amigo também é
aquele que te ajuda mesmo quando você acha
que está sendo prejudicado (Pv. 27:6).

É como por exemplo o chapolin Colorado
(caricatamente falando, é claro), que move mundos e
fundos, mesmo com suas limitações, às vezes "vacila
contigo", mas está sempre ali sem esperar algo em
troca, com o coração entregue verdadeiramente à seu
bem; na série, ele de cara acaba com a solidão das
pessoas, e pode dar tudo errado, mas a pessoa não
estará sozinha, então no ﬁm, você pode contar com a
“astúcia” dele. Outro aspecto é que age mais ou
menos como um pai age com um ﬁlho (Tanto que a
palavra coloca ambos lado a lado em Pv 27:10).
Amizade não é somente um sentimento de apreço,
mas sim uma reunião de atitudes que conﬁguram o
amor entre pessoas, só que normalmente não são
familiares ou parentes.

Qual a importância de ter amigos?
Ec 4:9:12*
Ter amigos é tão importante que próprio Jesus nos
salientou seu valor em Lc 16:9. Nosso Senhor
também demonstrou a importância que é uma pessoa
para a outra quando expressou o que seus discípulos
eram para Ele (Jo 15:15); o melhor disso tudo, é que
essa palavra também é para nós, já que também o
temos como nosso Senhor. A amizade é tão
importante que se olharmos bem, ela deve nos
oferecer em nossa vida “humana” o que a trindade nos
concede no sobrenatural, o amigo é um defensor
assim como Jesus é, é um consolador assim como o
Espírito Santo. E o mais importante, é justo, assim
como Deus é.

Como conseguir amigos?
Para conseguir amigos, seja amigo, é simples mas não é.
Alguém consegue ser médico sem estudar? Ou ser atleta
proﬁssional sem treinar? Não tem como né? Então como
poderemos ser amigo de alguém sem estudar e nos
aprofundarmos no manual da verdadeira amizade? Pra quem
ainda não pescou, é a bíblia. Se tomarmos a responsabilidade
para nós, sendo como servos e assíduos leitores da palavra,
além de uma prática de constwnte oração, faremos o que ela
nos recomenda, trataremos o próximo com amor, e seremos
como o já muito lido em Pv 17:17, e no ﬁm das contas nossa
atitude terá retorno (Gl 6:7), se agirmos assim certamente o
Senhor nos concederá verdadeiros amigos, e ainda que não
sejam muitos, o importante é que essa amizade seja como a de
um irmão (Pv. 18:24).

É possível ter amigos incrédulos?
Inﬁéis, não sabeis que a amizade do mundo é
inimizade contra Deus? Portanto qualquer que quiser
ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus
(Tiago 4:4). Não vos enganeis. As más companhias
corrompem os bons costumes (Co 15:33). O Senhor foi
quem disse, e como amizade é uma coisa recíproca,
realmente não é possível, a palavra de Deus não abre
margem para a possibilidade para uma amizade,
porém há uma grande diferença entre não ser “amigo”
e se isolar, aﬁnal estamos aqui para ser luz deste
mundo (Mt 5:14-15), e não é porque não é amigo, que
não possa passar a ser, somos igreja do Senhor, e um
verdadeiro amigo leva o amigo para o melhor caminho,
que em nosso caso, é Jesus.

Para conseguirmos conquistar para o Senhor estes
amigos, devemos ter sabedoria, é óbvio que não vamos
dizer para ninguém que não somos seus amigos, até
porque, para eles, realmente somos seus amigos,
aﬁnal, nossa deﬁnição de amizade é completamente
diferente. Um grande erro, é querermos nos
aproximar das pessoas só para falar do evangelho,
pois soa como atitude interesseira, soberba, e
acabamos nos passando por chatos. Nossa palavra de
amor do evangelho deve surgir naturalmente, pois o
evangelho é nossa vida, e através de nossa vida, o
Espírito Santo os atrairá para o evangelho, seremos
aoenas seu canal. Portanto, sejam verdadeiros amigos
para que possam ser amigos verdadeiros para nós.

O perigo de companhias de
incrédulos
Os efeitos ruins das companhias de pessoas
incrédulas estão aí somente para quem quer,
ou seja, depende exclusivamente de nós
sermos ou não afetados pelos maus
costumes. Para que possamos inﬂuenciar e
não sermos inﬂuenciados, é crucial que
vivamos uma vida de ﬁdelidade com Deus, o
buscando não somente na igreja, mas
pregando a palavra com nossas vidas, assim
seremos exemplos bons para os que nos
cercam ao invés de nos corrompermos pelas
normalidades das companhias (Pv 12:26).

Devemos também ser sensatos com os lugares que
frequentamos, pois ditarão as companhias que terenos. Quando
santiﬁcamos nossas vidas não precisamos nos isolar, o Espírito
Santo nos dará discernimento para onde e com quem estar,
além de sabedoria para nosso comportamento diante dos
futuros amigos. Vale lembrar que na prática é bem mais
complexo, pois o mundo é manipulador, e as palavras de quem
está nele trás uma certa “normalidade” para tudo, então
algumas vezes é melhor ser o bobão do que seguir um caminho
que inicialmente não tem mal algum, mas que no ﬁm pode nos
surpreender de maneira ruim, de forma que não saberemos nem
de onde veio tal situação ruim. Ainda, se atentem a muitos que
se dizem cristãos mas que são, tão ou mais, má inﬂuência
quanto os que não vão à igreja.

Dicas para identiﬁcar amigos:
Ser amigo não é:
- Agir com interesse (Pv. 14:20, Lc 6:32-35)
- Elogiar o próximo (Pv 29:5)
- Dizer sempre sim para o próximo (Mt 21:28-31)
- Difamar o próximo (Sl 101.5)
- Trair o próximo (Mt 24:10)
Ser amigo é:
- Relacionar-se sem interesse (ICo 10:24,33)
- Dizer não quando necessário (Pv 27:6)
- Estar próximo do amigo (Jo 6:66-69)
- Ser ﬁel (I Sm 20:42)
- Amar o próximo (Rm 12:10).

Conclusão
O intuito neste estudo não é nos afastar de pessoas
com quem temos boa relação, mas nos alertar, para
que saibamos o que é amizade segundo a bíblia,
impondo limites e alertas nas relações que temos,
nos capacitando para enxergar que antes de querer
conquistar amigos, devemos ser amigos daqueles a
quem amamos. Ainda, não é porque não temos a real
amizade, que é compartilhar o evangelho, que não
podemos amar; na verdade, devemos amar os que nos
cercam, mais ainda aqueles que cresceram conosco
ou que temos grande apreço, então sejamos
verdadeiros amigos, fazendo com que eles se tornem
também nossos amigos em Cristo, os trazendo à
verdade salvadora que conhecemos.
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