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Amor de Amigos 
 
Sempre houveram relacionamentos no modelo “custo benefício”. São relacionamentos 
nos quais você se relaciona com alguém desde que suas necessidades individuais sejam 
atendidas, claro, por um custo aceitável. E sempre houveram “relacionamentos de 
aliança”. Relacionamentos nos quais você 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 as 
adversidades (17:17), eles são mais próximos que irmãos (18:24).  
i. A forma falsificada deste sentimento é o aquele amigo de tempos 

favoráveis, que cai fora quando sua prosperidade, status ou influência 
diminuem (14:20, 19:4, 6-7). 

 
• Transparência – Amigos se abrem um com o outro e conversam intima e 

pessoalmente.  
i. Verdadeiros amigos encorajam um ao outro, e carinhosamente afirmam 

um ao outro (27:9; ver também 1 Sam. 23:16-18).  
ii. Por outro lado, 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; ver também 1 Reis 1:16).  

iii. Amigos de verdade sabem que sua crítica talvez não será apreciada 
imediatamente (28:23), mas eles estão dispostos a esperar.  

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

 
• Simpatia – (Sentimento de atração moral que duas pessoas sentem uma pela 

outra. - Tendência natural para uma coisa.) 
i. Provérbios afirma que ter poucos amigos íntimos é melhor do que ter 

uma multidão de conhecidos (contatos) (18:24).  
ii. Você não pode forçar alguém 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.)  

iii. A amizade surge entre as pessoas com paixões e compromissos 
comuns.  

 
Dois grande exemplos de amizade espiritual é Davi e Jonatas e Jesus Cristo e os 
discípulos. Veja 1 Samuel 18:1-5; 23:15-18; João 15:9-15.  
 
As duas primeiras passagens descrevem a famosa amizade entre Jônatas e Davi. A última 
passagem descreve a amizade de Jesus com seus discípulos. Se as lermos juntas podemos 
ver pelo menos dois princípios básico para amizades. Transparência e constância.  
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Transparência é imprescindível para a amizade verdadeira  
 

• “A alma de Jônatas se ligou com a alma de Davi” (Sam.18 1: 1). Esta é uma frase 
muito forte!  

i. Essa unidade de espírito exibida quando Jonatas foi a Davi, em meio a 
um tempo sombrio o ajudou a encontrar forças em Deus. (1 Sm 23:16).  

ii. Jonatas sabia do medo de Davi e conversava com ele abertamente sobre 
isso. Jonata deu ânimo ao coração de Davi através da afirmação e 
encorajamento. 

 
• Jônatas e Davi demonstraram  transparência e intimidade pessoal, duas marcas de 

amizade.  
i. Amigos são abertos e sensíveis às esperanças, medos e alegrias do outro.  
ii. Embora fossem guerreiros de uma cultura antiga, eles choravam juntos e 

expressavam afeto. (1 Sam20: 41). 
 

Uma escritora disse uma vez:  
 

i. " conforto indescritível é sentir-se seguro com uma pessoa - não tendo 

que pesar pensamentos nem medir palavras, mas botar pra fora  estes 

sentimentos, tais como são, joio e trigo juntos, certos de que uma mão 

fiel os  pegará e os peneirara,  guardando o que vale a pena guardar, e 

depois com um sopro de bonadade, soprará o resto. "(Dinah Maria 
Mulock Craik, A Life for a Life). 

 
• Jesus fala sobre isso quando diz que seus discípulos não eram apenas servos a 

quem dava ordens, mas amigos a quem Ele revelava abertamente a sua missão e 
seu conhecimento.  

i. Em outras palavras, a distintiva marca da amizade de Jesus é a 
revelação.  

ii. Os únicos personagens do Antigo Testamento chamados "amigos de 
Deus" - Abraão e Moisés – desfrutavam de um acesso notável à mente e 
ao coração de Deus.  

iii. "Reis exigem obediência de todos os seus súditos. Ao seus escravos, 
porém, eles simplesmente diz o que fazer,  mas seus amigos são 
informados de seu pensamento, desfrutam de sua confiança, e aprendem 

a obedecer com um senso de privilégio e com plena compreensão do 

coração de seu mestre. "(D. A. Carson, O Evangelho Segundo João, 
p.522-523) 
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• Em resumo, tanto na amizade humana quanto na amizade divina, deve haver uma 
profunda “auto-revelação”.  

i. Amigos não fornecem informações superfícais.  
ii. Eles não manipulam o outro, colocando uma máscara e procurando 

controlar o que seu amigo sabe sobre eles. 
 
A constância é fundamental em uma amizade verdadeira. 
 

É um perfeito exemplo de constância na amizade o modo como Davi e Jônatas fazem 
uma aliança (1 Samuel 18:1). Esta aliança é marcada pelos constantes  votos (I Samuel 
20:41). 
 

• No mundo dos negócios, há a relação chamada “custo-benefício”.  
i. Essa relação só dura enquanto seu fornecedor atende as suas 

necessidades individuais a um custo aceitável.  
ii. Se outro fornecedor oferecer serviços de melhor qualidade ou os 

mesmos serviços por um preço melhor, você não terá nenhuma 
obrigação de permanecer no relacionamento com o fornecedor original.  

iii. Assim, no relacionameno “custo-benefício”, direitos têm precedência 
sobre a responsabilidade. Isto é, minhas necessidades são mais 
importantes que o relacionamento. 

 
• Mas sempre houveram relações de aliança.  

i. Estas são relações que são constantes e que nos responsabiliza.  
ii. Em um relacionamento de aliança, o bem da pessoa e o relacionamento 

prevalecem sobre as nossas próprias necessidades.  
iii. Por exemplo, um pai e uma mãe são muito, mas muito pouco 

gratificados por cuidar de um bebê, mas isso não importa, já que sempre 
foi entendido que a relação pai-filho é de aliança. 

 
• É a opinião de sociólogos, historiadores e outros observadores (em todo o 

espectro da política e da ideologia) que algo inédito aconteceu na sociedade 
ocidental contemporânea.  

i. O modelo do mercado se tornou dominante e a relação “custo-benefício” 
tornou-se o modo como as pessoas tratam praticamente todos os seus 
relacionamentos, até mesmo o casamento.  

ii. Nós permanecemos ligados às pessoas, desde que estas atendam 
necessidades específicas a um custo aceitável.  

iii. Quando deixamos de obter lucro, isto é, quando o relacionamento exige 
muito mais de nós, mais do que nós estamos recebendo – então cortamos 
nossas despesas  e abandonamos o relacionamento. 
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O compromisso de Jonathan com Davi lhe custou muito mais do que ele recebeu. 
Jonatas sabia que se Davi sobrevivesse e prosperasse então, ele nunca seria rei depois 
de seu pai Saul (1 Sm 23:16-17). 

 
• Quando ele tira o manto e espada (1 Samuel 18:2), a maioria dos comentaristas 

acreditam que esta atitude aignificava a sua vontade de servir a Davi.  
i. A amizade de Jonathan com Davi não só fez com que ele perdesse seu 

status social, mas também a confiança de seu pai. 
 

• Pode-se até argumentar que a lealdade de Jônatas a ambos, seu pai e a Davi, o 
levou a morte.  

i. Ele nunca teria morrido em uma batalha ao lado de seu pai Saul se ele 
tivesse, ou ficado do lado de Saul, ou contra Davi, ou se ele tivesse 
abandonado seu pai para ser um fugitivo com David. 

ii. Em vez disso, Jonathan tratou todos os seus relacionamentos pessoais 
como aliança.  

iii. Ele foi constante; permaneceu com eles.  
 

• Constância não significa simplesmente estar lá quando as fichas estão na mesa - 
embora inclua isso. 

 
i. Pelo contrário, significa estar disponível em  toda e qualquer situação.  
ii. Amigos passam tempo juntos. Eles comem juntos, processam os eventos 

do dia juntos, passeam juntos. 
 
     Jesus, é claro, é o melhor exemplo deste tipo de constância na amizade. 
 

• Ele disse: "Não tem maior amor do que este - aquele dá sua vida pelos seus 
amigos" (João 15:13).  

i. No Getsêmani, ele viu seus amigos adormecerem em seu momento de 
maior necessidade, mas mesmo assim Ele deu sua vida por eles.  

ii. Quando teve a escolha entre ir ao inferno na cruz ou perder seus amigos 
para sempre, ele escolheu o inferno! 

 
• Em resumo, em ambas as amizades, humana e divina, deve haver lealdade e 

compromisso com o bem do outro, mesmo (ou principalmente) quando isso 
implica sacrifícar seu próprio conforto e comodidade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5 

Simpatia é indispensável para se construir uma amizade verdadeira. 

 
Para que uma amizade verdadeira seja construída simpatia (sym-patico) ou paixão 
comum, devem ser compartilharda. 

 
• No caso de Jônatas e Davi, eles compartilhavam de um compromisso com a 

vontade de Deus e da paixão por ver o povo de Deus ser liderado pelo rei ungido. 
i. Ambos reconheceram que Deus havia ungido Davi e não a Jônatas.  
ii. Ambos queriam ver Davi no trono. Essa foi a base para a sua amizade.  

 
• No caso de Jesus, ele sim ousadamente disse: "Vós sois meus amigos se fizerdes o 

que eu vos mando" (João 15:14).  
i. Isto mostra que a amizade de Jesus é muito parecida com a amizade de 

Jonatas com Davi.  
ii. Devemos ter um compromisso comum de que Jesus é Rei sobre todos. 

 
• Este aspecto da amizade não é algo que você mas algo que você descobre em 

outra pessoa. Escritos de CS Lewis são bastante úteis para entender este ponto. 
i. Ele insistiu que a essência da amizade é a exclamação: "Você também?"  
ii. Quando o amor erótico pode ser descrito como duas pessoas olhando 

uma para outra, na amizade, o amor pode ser descrito como duas pessoas 
de pé, lado a lado, olhando em transe para o mesmo objeto. 

 
• Lewis fala de um “linha secreta" que atravessa todos os filmes, livros, arte, 

música, passa-tempos, idéias, temas e cenários que nos toca profundamente e nos 
diz que há esperança.  

i. Quando você encontra uma pessoa que, na mesma medida que você, 
compartilha destes mesmos interesses, você terá uma amizade em 
potencial. 

 
Em resumo, se você encontrar uma pessoa com um produndo compromisso com a mesma 
verdade ou mesma paixão que você, e se houver transparência mútua e recíproca 
constância - você terá uma amizade em desenvolvimento. 
 
 
 
 


