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Cultivando boas amizades

“O que tem muitos amigos pode congratular-se, mas há amigo mais chegado do que um
irmão”. Pv 18.24 

INTRODUÇÃO 

Feliz  é  aquele  que  possui  amigos  verdadeiros,  com  quem  pode  contar  em  todas  as
circunstâncias da sua vida, nas alegrias e, também, nos momentos de angústia, (Rm 12.15). É
exatamente  nesses  momentos  de  dificuldade  que  precisamos  de  amparo,  de  amor,  de
aceitação,  que  percebemos  o  valor  de  um  amigo.  Nessas  situações,  precisamos  confiar,
primeiramente, em Jesus que é nosso maior amigo (Jo 15.15). Mas como seres sociáveis que
somos, com necessidade de amar e de sermos amados, também precisamos ser acolhidos por
pessoas sinceras e autênticas.  

ESCOLHENDO COM SABEDORIA NOVAS AMIZADES  

Devemos pedir, a Deus, sabedoria para escolhermos bem nossas amizades, pois, nas nossas
relações interpessoais, influenciamos e, também, somos influenciados. A Bíblia nos fala que as
más companhias são laços para a nossa alma (Pv 22.24,25). Muitas vezes, convivemos com
pessoas  que  têm atitudes  que  nos  fazem mal  e  podemos  estar  desapercebidos  como,  por
exemplo, pessoas que vivem murmurando, que estão sempre insatisfeitas com tudo e com
todos.  Aos  poucos,  podemos  nos  tornar  assim também,  com a  nossa  alma adoecida.  Um
verdadeiro amigo é aquele que te diz palavra de edificação, é aquele que aparece quando todos
desaparecem, te defende quando você não está por perto, gosta de você pelo que você é, não
pelo  que  você  tem  ou  pela  sua  posição  e,  especialmente,  se  alegra  com  suas  conquistas
(Pv 17.17). Que o Senhor nos dê sabedoria para discernirmos quem são essas pessoas! 

CULTIVANDO COM AMOR OS VELHOS AMIGOS 

Durante a nossa vida, conquistamos muitas amizades, mas, muitas delas, nós deixamos para
trás. Assim, como em todo relacionamento, é necessário gastar tempo com os amigos, se eles
estão  longe,  passe  uma  mensagem,  faça  uma  ligação,  diga  o  quanto  você  aprecia  a  sua
amizade.  Se  estão por  perto,  programe para  estarem juntos,  seja  em um jantar,  em uma
viajem ou um momento de  oração juntos.  Esses  encontros  fortalecem nossos  vínculos  de
amizade (Ec 4.9-11). 

APLICAÇÃO DA PALAVRA E MOMENTO DE COMPARTILHAMENTO 

O que eu posso fazer para conquistar e cultivar boas amizades? 

CONCLUSÃO 

Que sejamos gratos a Deus pelos nossos amigos, que eles sejam lembrados nas nossas orações.
E que possamos valorizar nossos verdadeiros amigos.  

Não saia da reunião do IDE hoje sem dizer para alguém o quanto a amizade dele é importante
pra você!
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