AMIGOS À LUZ DA BÍBLIA
“Sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jônatas se ligou com
a de Davi; e Jônatas o amou como sua própria alma.” (I Samuel 18:01)
Amigos são pessoas muito importantes na nossa caminhada diária, conforme o
sábio Salomão “há um amigo mais chegado que um irmão” (Prov 18:24). Davi
era considerado amigo de Deus. Como pastor corajoso que era em diferentes
ocasiões arriscou sua vida para defender suas ovelhas matando um leão e um
urso. Ele também se ofereceu à batalha contra o gigante Golias quando viu
aquele filisteu afrontando o exército do Deus Vivo, mais tarde ele assumiu o
trono no lugar de Saul. Sua vida foi de altos e baixos, mas seu coração sempre
foi puro e sincero diante de Deus. Seu maior medo era de que Deus tirasse a
alegria da salvação e a intimidade com o todo poderoso. Davi teve Jônatas como
seu fiel amigo. À luz da bíblia nós veremos algumas lições que nos ajudarão a
cultivar amizade fiel com Deus e com nossos semelhantes.
I – Uma amizade pode nos trazer riscos
A amizade de Jônatas e Davi era tão profunda que levou Jonatas a arriscar-se
em favor do seu amigo (I Sam 20:33), pois seu pai quis matá-lo por conta desta
amizade. No Novo Testamento temos o exemplo de Paulo que era acusado de
traidor pelo império romano, e quem estivesse com ele poderia ser condenado
às mesmas penas que ele, e mesmo assim Epafrodito correu riscos pela amizade
com Paulo. Assim como Jesus que para ser nosso amigo entregou-se à morte
por todos nós, não temendo a morte de cruz. Pois mesmo sabendo de todos os
riscos envolvidos ele decidiu ser nosso amigo.
II – Uma amizade sincera põe seus interesses pessoais em segundo plano
Jônatas era o príncipe herdeiro, no entanto ao invés de odiar Davi e tentar
eliminá-lo como fez seu pai Saul, ele decidiu amar e proteger seu amigo.
Epafrodito resolveu viajar 2.000 km de Macedônia até Roma para cuidar de seu
amigo Paulo, que na 1ª carta aos Coríntios lembra que “o amor não busca seus
próprios interesses”, Epafrodito deixou sua família, negócios e até sua saúde por
uma amizade. Jesus deixou o seu trono de glória, mesmo sabendo de todos os
riscos que enfrentaria, decidiu vir a este mundo para nos amar e proteger.
III – Uma amizade sincera é sempre fiel
Jônatas já havia falecido, porém quando Davi soube que havia um filho
(Mefibosete) de seu amigo vivo, ele providenciou para que ele fosse honrado e
protegido, em cumprimento à promessa feita ao seu fiel amigo Jônatas. No NT,
Epafrodito sendo fiel a Paulo deixa tudo para acompanhá-lo. Mas o maior

exemplo de fidelidade está no Mestre Jesus que mesmo sabendo de nossas
falhas diárias prometeu que estaria conosco todos os dias da nossa vida, para
nos ajudar, cuidar e proteger.
Para sermos e termos bons amigos precisamos estar preparados correr riscos;
preparados para colocar nossos interesses em segundo plano e sermos fiéis em
qualquer circunstância. Que Deus nos ajude a fazer as escolhas corretas,
cultivando uma vida disciplinada com muito amor e persistência. Vamos crescer
em nossa amizade com Deus e com os nossos semelhantes.
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