
 

2. Amor e Amizade. 
 
 

Conceito chave � Relacionamentos No Livro de Provérbios 
Leia e marque com �?� se não entendeu algo, e com 

�!� se compreendeu bem. 
 

Amor ao Próximo 
 

• Devemos ser pessoas desarmadas, gentís e pacíficas, e não pessoas briguentas (não te 
apresses a litigar- 25:8).  

• Nós não devemos fofocar (16:28) ou prejudicar  reputações, mas devemos falar 
diretamente com alguém com quem temos uma denúncia ou reclamação (25:9).  

i. E isso não deve ser uma atitude freqüente, já que "o amor cobre uma multidão 
de pecados" (10:12 cf. 1 Pedro 4:8).  

• Não podemos ter um espírito crítico e murmurador. (11:12).  
• Não só não devemos dar relatos ruins sobre o nosso próximo, como também não 

devemos dar ouvidos a tais relatos (17:9).  
i. Há sempre o outro lado da história (18:17) e, portanto, não devemos tirar 

conclusões negativas sobre o caráter de uma pessoa a partir de relatos de 
segunda mão.  

ii. Mesmo quando o seu próximo falhar de alguma forma, você deve responder 
com compaixão e ajudá-lo, em vez de desprezá-lo (21:10).  

• No entanto, amor ao próximo, não é um amor sem discernimento, sem escrúpulos ou 
sentimental.  

i. Algumas pessoas podem ser mal-intencionadas, explosivas e corruptas.  
ii. E se esforços não vingativos e equitativos para corrigi-los (25:9) falharem, pode 

ser necessário manter certa distância. Pessoas assim podem corromper você 
(22:24, 25) ou explorá-lo (6:1-5).  

iii. Não é bondade com as pessoas fazer com que se torne fácil para elas pecarem 
contra você (12:26). 

 
ANOTAÇÕES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Amor de Amigos 
 
Sempre houveram relações como �consumidor-fornecedor� em que você se relaciona com um 
fornecedor, desde que suas necessidades estão sendo atendidas a um custo aceitável. E sempre 
houveram �relacionamentos de aliança� em que voce se compromete com o bem do outro, 
estando suas necessidades individuais sendo atentidas ou não. Na cultura moderna, o mercado 
tornou-se tão dominante que até mesmo as relações pessoais são baseadas no modelo do 
mercado. Mas Provérbios rejeita este modelo como parâmetro para amizades. 
 

• Constância � Amigos amam em todo tempo e, especialmente durante adversidades 
(17:17), eles são mais próximos que irmãos (18:24).  
i. A forma falsificada deste sentimento é o amigo de tempos favoráveis, que cai fora 

quando a sua prosperidade, status ou influência diminuem (14:20, 19:4, 6-7). 
• Transparência � Se abrem um com o outro e falam intimamente e pessoalmente.  

i. Por um lado, verdadeiros amigos encorajam um ao outro e carinhosamente 
afirmam um ao outro (27:9; cf.1Sam. 23:16-18).  

ii. Por outro lado, os amigos verdadeiros oferecem críticas suaves, porém firmes 
(27:6-Fiéis são as feridas de um amigo) e se recusam a simplesmente dar tapinhas 
nas costas e usar um ao outro (29:5; cf. 1 Reis 1:16).  

iii. Amigos de verdade sabem que sua crítica talvez não venha ser apreciada até mais 
tarde (28:23), mas eles estão dispostos a esperar.  

iv. Amigos tomam decisões juntos, através de um saudável confronto de pontos de 
vista (27:17).  

• Simpatia - Provérbios afirma que ter poucos amigos íntimos é melhor do que ter uma 
multidão de contatos e conhecidos (18:24).  

i. Você não pode forçar alguém a se tornar seu amigo. (Veja 25:17; 27:14, 
25:20. Essas passagens falam de impor a sua presença e sua sinceridade a 
alguém que não quer.)  

ii. As amizades surgem entre as pessoas com paixões e compromissos comuns. 
(Veja "Leitura") 

 
Amar o Inimigo 
 
A atitude para com os adversários que podemos notar no Novo Testamento e eminentemente  
na cruz é prenunciado em Provérbios.  

• Não só não devemos odiar os nossos adversários, regozijando quando estes falham 
(24:17) como também não devemos secretamente ter inveja do poder deles(24:19). 

• Ao invés disto, devemos buscar oportunidades para sermos gentís com eles (25:21, 22). 
 
 

 
 

 
 
 
 



 
1. Qual parágrafo lhe impressionou mais e porque? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Provérbios nos dá uma regra simples sobre fofocas. Se você tem algo negativo a dizer sobre 
uma outra pessoa, então diga para ele ou ela, nunca a outros.  
 
a) O que você acha disso? b) Seria este procedimento um padrão realista? 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estudo Bíblico | Gálatas 5:26-6:3 
 
1. O que significa ser possuído de vanglória e, segundo o versículo 26, quais são os dois 
possíveis efeitos da vanglória nos relacionamentos?  
 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
 
 



 
 
 
2. Como poderia vaidade e orgulho nos levar a ambos complexos, de superioridade e de 
inferioridade? 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
 
 
 
 
3. Em se tratando de relacionamentos você diria ter uma tendência maior para provocar ou para 
ter inveja?  
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 



 
 
4. 6:1. Quais princípios Paulo estabelece neste versículo? Como é que v.2 ilumina o v.1? 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
 
5. Como você acha que sua igreja está se comportando em relação a restauração exposta no 
versos 6:1? 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 

Estudo Bíblico 2| 1 Samuel 18:1-5; 23:15-18; João 15:9-15 
 
1. Quais são as marcas da amizade de acordo com estas passagens bíblicas? 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 



 

Leitura 
(Leia e marque com �?� se não entendeu algo, e com �!� se compreendeu bem) 
 

A Amizade surge...quando dois ou mais... descobrem que têm em comum alguma 
percepção ou interesse... Os amantes buscam privacidade. {Mas} Os amigos encontram esta 
solidão ao seu redor, esta barreira entre eles e o rebanho, quer queiram quer não... segundo 
Emerson, �Você me ama?� significa �Você vê a mesma verdade que eu?� ou, pelo menos, �Você 
está interessado na mesma verdade?� A pessoa que concorda conosco que alguma questão, 
pouco considerada por outros, tem grande importância, pode ser nosso amigo... Retratamos 
assim o amor face a face, mas os amigos lado a lado; com os olhos voltados para a frente. Esse o 
motivo pelo qual aquelas criaturas patéticas que simplesmente �querem amigos� jamais 
descobrem algum. A própria condição de ter amigos é que deveríamos desejar algo além de 
Amigos. Onde a resposta sincera à pergunta: �Você vê a mesma verdade?� fosse: �Não vejo nada 
e não me importo com a verdade; só quero um amigo�, não pode surgir Amizade - embora possa 
haver Afeição. Não haveria um terreno comum para a Amizade, e este precisa existir neste caso, 
mesmo que seja um entusiasmo por jogar dominó ou por ratinhos brancos. Os que nada têm nada 
podem partilhar; os que não vão a lugar algum não podem ter companheiros de viagem. 

- C. S, Lewis, Os Quatro Amores Capítulo 4 
 
Ame qualquer coisa e seu coração irá certamente ser espremido e possivelmente partido. 

Se quiser ter a certeza de mantê-lo intacto, não deve dá-lo a ninguém, nem mesmo a um animal. 
Envolva-o cuidadosamente em passatempos e pequenos confortos, evite todos os envolvimentos, 
feche-o com segurança no esquife ou no caixão do seu egoísmo. Mas nesse esquife - seguro, 
sombrio, imóvel, sufocante - ele irá mudar. Não será quebrado, mas vai tornar-se inquebrável, 
impenetrável, irredimível. A alternativa para a tragédia, ou pelo menos para o risco da tragédia é 
a danação. O único lugar fora do céu onde você pode manter-se perfeitamente seguro contra 
todos os perigos e perturbações do amor é o inferno. 

- C. S, Lewis, Os Quatro Amores Capítulo 6 
 
E provavelmente impossível amar qualquer ser humano simplesmente �demasiado�. 

Podemos amá-lo demais em proporção ao nosso amor a Deus; mas é a insignificância de nosso 
amor por Deus e não a grandeza de nosso amor pelo homem que constitui o excesso... 

- C. S, Lewis, Os Quatro Amores Capítulo 6 
 
As pessoas que acreditam estar livres do snobismo por causa de sua classe podem ser 

devoradas pelo desejo em outra forma. Pode ser a própria intensidade de seus desejos de se 
introduzirem em algum círculo diferente, que os tornem imunes a todas as tentações de um estilo 
de vida elevado. O convite de um duque seria um conforto muito frio para um homem 
agonizando sob o sentimento de exclusão de algum partido artístico ou comunista. Pobre homem 
- não são quartos grandes e iluminados, ou champanhe, ou mesmo os escândalos dos nobres e 
ministros que ele quer: mas sim  o pequeno sótão sagrado ou estúdio, e companheiros que se 
inclinam juntos... Enquanto voce for regido por este desejo, você nunca vai conseguir o que quer. 
Até que você vença o medo de ser um �de fora�, um �de fora� que você permanecerá.)  

-C. S. Lewis, O Círculo Fechado 
 



 
Não existe gente comum. Você nunca falou com um simples mortal. As nações, as 

culturas, as artes, as civilizações � essas são mortais, e a vida delas está para a nossa como a 
vida de um mosquito. Mas é com criaturas imortais que brincamos, trabalhamos ou casamos, e a 
elas que desdenhamos, censuramos ou exploramos � horrores imortais ou esplendores perenes. 
Não significa que devamos ser perpetuamente solenes. Precisamos divertir-nos. Mas nossa 
alegria deve ser aquela (aliás, a maior de todas) que existe entre pessoas que sempre se levaram a 
sério � sem leviandade, sem superioridade, sem presunção. E nossa caridade deve ser um amor 
autêntico e precioso que se ressinta fortemente do pecado, mas ame o pecador � não mera 
tolerância ou indulgência que parodie o amor, como a leviandade parodia a alegria. Depois da 
santa ceia, o nosso próximo é o objeto mais santo que se apresenta aos nossos sentidos. 

-C. S. Lewis, Peso de Glória  
 
  Perguntas para Aplicação 

1. Qual parágrafo ou frase chamou mais a sua atenção e por quê? 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
2. Analisando as três primeiras citações de CS Lewis responda: De acordo com C. S. Lewis que 
princípio básico para a construção e manutenção de amizade pode ser extrapolado? 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Sobre o que Lewis está nos advertindo na quarta citação? Quais as formas do que Lewis nos 
adverte você pode perceber operando em sua vida? 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
4. Na última citação, Lewis nos pede para lembrar de algo e nos pede para fazer algo. Que coisas 
são estas? Como você pode, de uma forma prática, fazer o que Lewis pede? 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
 
5. Qual foi a lição mais importante que voce aprendeu com este estudo? Como voce pode colocá-
la em prática?  
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 


