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Como nosso Amigo, Jesus não tem medo de que o pecado cause 

uma tensão na amizade. O Salvador aborrece com o pecado, mas 

ama o pecador. 
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A necessidade de amizade Há um ditado popular que diz: “O sangue é mais 

grosso do que a água” (para destacar que os laços familiares são mais importantes 
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do que qualquer outra coisa). No entanto, o sábio Salomão escreveu que “há amigo 

mais chegado do que um irmão” (Pv 18:24, ARA). Ele talvez estivesse se referindo 

à sua amizade íntima com alguém, ou se lembrando da amizade de seu pai com 

Jônatas. Às vezes ganhamos amigos, outras vezes perdemos. Mas há amizades que 

duram por toda a vida. 

O filósofo grego Aristóteles divide a amizade em três classes: (1) a amizade 

da utilidade, que objetiva como cada um pode se beneficiar do outro; (2) a amizade 

do prazer, que se fundamenta somente nas qualidades agradáveis ou na 

companhia prazerosa do outro; e (3) a amizade da afabilidade, que tem por base 

o respeito e a admiração mútuos. Os primeiros dois tipos de amizades são 

passageiros. Mas o da afabilidade, ou do relacionamento respeitoso, é o tipo que 

tende a ser permanente. 

A Bíblia foi escrita como um testemunho da obra de Deus na História, de Seu 

plano para redimir a humanidade caída, e para nos instruir em todos os caminhos 

da justiça. O Senhor escolheu fazer isso em linguagem humana, tornando Seus 

pensamentos e ideias visíveis mediante palavras humanas. 

Algumas pessoas não apenas têm a Bíblia traduzida em seu idioma nativo, 

mas possuem até mesmo várias versões dela em sua língua. Outros têm apenas 

uma versão e, em alguns casos, nem isso. 

Embora não possamos escolher a família em que desejamos nascer, podemos 

escolher nossos amigos, que, em alguns casos, se tornam como familiares para nós. 

Portanto, é fundamental escolher com sabedoria. 

 

1 ESCOLHENDO AS AMIZADES 

 

"O justo ajuda seus amigos a vencer na vida, mas o perverso somente 

prejudica e destrói” (Pv 12:26, Bíblia Viva). Se não escolhermos nossos amigos 

com critério isso pode ter resultados catastróficos. Infelizmente, muitos têm 

deixado a igreja e abandonado a fé devido à falta de cuidado na escolha das 

amizades. 

A Bíblia faz várias advertências a esse respeito: “Não se deixem enganar: ‘As 

más companhias corrompem os bons costumes’” (1Co 15:33); “Como é feliz 

aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, 

nem se assenta na roda dos zombadores!” (Sl 1:1); “Aquele que anda com os 
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sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal” 

(Pv 13:20). Os amigos influenciam nossa vida para melhor ou para o pior. 

Os critérios para selecionar as amizades devem incluir: proximidade, 

experiência de vida, interesses comuns, crenças, valores, ideais, cosmovisão. 

Muitas amizades acontecem naturalmente, mas a Palavra de Deus nos aconselha 

a estabelecer laços de amizade que nos ajudem a crescer espiritualmente e a 

formar um caráter que nos leve para o Céu quando Jesus voltar. 

Quando Cristo é parte integrante do relacionamento, os laços de amizade se 

tornam mais fortes e difíceis de romper. 

 

2 AMIZADES INFIÉIS 

 

Jesus também teve entre Seus seguidores outros amigos que O abandonaram. 

Na verdade, quando observamos as narrativas bíblicas sobre a crucifixão, 

verificamos que os amigos mais íntimos de Jesus, aqueles com quem Ele passava 

a maior parte do tempo e abria o coração, eram amigos somente nos momentos 

favoráveis. Judas O traiu, Pedro negou abertamente que fosse Seu amigo, e os 

demais discípulos procuraram omitir que eram Seus seguidores no momento de 

Sua maior necessidade. 

Uma das maneiras pelas quais o escritor hebraico podia enfatizar um certo 

atributo de Deus era repeti-lo três vezes. À medida em que o relato da criação 

chega ao ápice da divina obra criativa, o texto enfatiza a importância singular da 

humanidade criada. 

Nas Escrituras, as palavras sempre ocorrem em um contexto. O termo 

hebraico “bara” em Gênesis 1:27 indica uma ênfase na criação do homem. 

Agora vemos que o homem é definido no contexto desse verso como “homem e 

mulher”. Isso significa que o termo hebraico “adam” deve ser entendido nessa 

passagem como uma referência genérica à humanidade. 

Deus nos concede outras oportunidades de construir amizades 

transformadoras e que sejam mais saudáveis e altruístas. 
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3 AMIGO MAIS CHEGADO QUE IRMÃO 

 

Amigos como Jônatas e Davi, Rute e Noemi, e Paulo e Timóteo, são um 

testemunho de que é possível ter amigos em nossa vida. 

Cantares 5:16 registra outro tipo de amizade maravilhosa, no qual a esposa 

descreve o marido como seu amado e amigo. 

Jesus declarou: “Ninguém tem maior amor do que Aquele que dá a sua 

vida pelos Seus amigos” (Jo 15:13). Embora Jesus fosse plenamente Deus, 

demonstrou Seu amor para conosco quando ainda éramos pecadores. 

Jesus nos chama de Seus amigos (Jo 15:14, 15). Foi Ele quem nos escolheu, 

não nós que O escolhemos. 

Os livros de Êxodo, Levítico e Deuteronômio foram escritos por Moisés, 

evidentemente depois do Êxodo. Mas, visto que Gênesis é fundamental como um 

histórico das ações de Deus desde a criação até o período patriarcal, esse livro foi 

escrito antes do Êxodo. No livro de Gênesis, somos informados não apenas sobre 

nossas origens, mas sobre o plano da salvação, ou o meio pelo qual Deus 

redimirá a humanidade caída. 

Como podemos ser um amigo que fortaleça a fé dos outros? 

 

4 AMIGO E AMIGOS 

 

Pedro havia visto Jesus realizar milagres maravilhosos, mas nenhum causou 

uma impressão tão forte em sua mente como aquela pesca miraculosa após uma 

noite de desapontamento. […] Pedro ficou emocionado com a percepção do 

poder divino de seu Mestre. Sentiu-se envergonhado de sua pecaminosa 

incredulidade. 

Mas Jesus entendia as emoções conflitantes do impetuoso discípulo, e 

lhe disse: ‘Não temas; doravante serás pescador de homens’. Palavras semelhantes 

foram posteriormente dirigidas aos outros três pescadores, quando estavam todos 

na praia. 

Suas amizades têm ajudado ou atrapalhado seu relacionamento com Jesus? 
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5 EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO   

 

Julgue as questões a seguir, marcando, Certo (C) ou Errado (E): 

(____) Toda amizade se transforma em relacionamento profundo e duradouro. 

(____) A Bíblia foi escrita como um testemunho da obra de Deus na História, 

de Seu plano para redimir a humanidade caída, e para nos instruir em todos os 

caminhos da justiça. O Senhor escolheu fazer isso em linguagem humana, 

tornando Seus pensamentos e ideias visíveis mediante palavras humanas. 

(____) Embora nenhuma amizade terrena seja perfeita, pessoas dedicadas a 

Cristo estão em melhor posição do que as que têm objetivos de vida completamente 

diferentes. 

(____) Judas, depois de ter estado com Jesus por três anos e meio, seguindo-

O por toda parte e procedendo como Seu amigo, traiu o Salvador com um beijo 

falso. Judas até mesmo participou das bênçãos do ministério, quando, juntamente 

com os outros onze discípulos, saiu para pregar, curar e expulsar demônios. 

(____) O termo hebraico “bara” em Gênesis 1:27 indica uma ênfase na criação 

do homem. 

(____) Embora Jesus fosse plenamente Deus, demonstrou Seu amor para 

conosco quando ainda éramos pecadores. Ele deixou o Céu, viveu como uma 

pessoa simples, levou sobre Si nossos pecados e morreu como um condenado. A 

maioria das pessoas deseja ser amada. Mas o verdadeiro amigo ama em vez de 

esperar ser amado. 

(____) O Salvador comeu com os pecadores, falou a eles as palavras da vida, e 

muitos O aceitaram como seu Redentor. O banquete de Cristo era santo; mas os 

fariseus que jejuavam terão sua parte com os hipócritas e descrentes, quando 

Cristo vier em Sua glória; e aqueles que eles desprezavam serão reunidos em Seu 

reino. 

GABARITO do Exercício: CLIQUE AQUI. 

Lição completa da CPB: CLIQUE AQUI.  

 

ATENÇÃO: A construção da Lição da Escola Sabatina ESQUEMATIZADA, parte do pressuposto de, meramente, 

sintetizar e aproveitar os textos originais da lição, efetuar pequenos ajustes e, realçar as ideias centrais do manual de 

instrução semanal. 

Os esquemas deste material, jamais pretendem desestimular a não leitura da lição, pelo contrário, para um melhor 

aproveitamento do conteúdo, é indispensável que você leia a lição por completo, após, complementarmente, fixe os 

entendimentos com base neste instrumento de aprendizado. 
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O Exercício de Fixação, propõe que você alicerce o seu conhecimento adquirido, com base nos ensinamentos do 

estudo diário e semanal. 

A lição, utilizada como fonte deste material, poderá ser estudada e/ou adquirida no site da Casa Publicadora 

Brasileira - CPB: www.cpb.com.br. Mergulhe no estudo! 

http://www.cpb.com.br/

