Série “Convites” No 4

Estudos Bíblicos

IV. Meditando

“Convite à Amizade”
Adaptação: Delman Falcão e José Moura

Pensamento:
“O jovem deixa de compreender quão afetados são ao mesmo tempo seu
caráter e sua reputação, pela escolha que faz de companheiros ... assim os
princípios e hábitos dos jovens tornam-se invariavelmente a cor do caráter
de suas companhias.” (Mensagens aos Jovens, págs. 411 e 412)

Provérbios 24:1
“Não tenhas inveja dos homens malignos; nem desejes estar com
eles;”
Conclusão
Anne Sullivan nasceu pobre, e com grandes deficiências visuais. Depois
que uma operação lhe restaurou uma parte da visão, ela dedicou a vida ao
trabalho em favor dos cegos.
Foi nesse trabalho, que ela conheceu Helen Keller, autora da célebre frase:
“Há algo pior que ser cego. Poder ver e não ter visão.” Helen Keller não
podia ver e ouvir, mas graças a Anne Sullivan que a tratou com terno amor
e paciência Helen, aprendeu a comunicar-se.
Helen e Anne foram amigas inseparáveis durante 49 anos. Quando Anne
também ficou cega, Helen retribuiu a bondade da amiga ajudando-a a superar a incapacidade. Após a morte da amiga, Helen Keller disse: “Oro por
forças para superar a silenciosa escuridão até que ele torne a sorrir para
mim!”

Autoria: Pr. Cícero F. Gama

Introdução
Uma certa revista popular ofereceu um prêmio para o leitor que desse a
melhor definição do que é ser “amigo”. Veja abaixo as melhores definições:
1 – “Amigo é alguém que multiplica as alegrias e divide as tristezas.”
2 – “Amigo é alguém que compreende nosso silêncio.”
3 – “Amigo é um volume de simpatia encadernado em percalina.”
4 – “Amigo é aquele que aparece quando todo mundo desaparece.”
A frase vencedora foi o de número 4. Você teria alguma definição ? Você
concorda com a escolha feita pela revista ? Compartilhe conosco sua opinião ...

I. O Que a Bíblia Diz
Provérbios 17:9
“O que perdoa a transgressão busca a amizade; mas o que renova
a questão, afasta amigos íntimos.”
Provérbios 16:28
“O homem perverso espalha contendas; e o difamador separa amigos íntimos.”
Pensamento:
“Cultivai o hábito de falar bem do próximo. Detende-vos sobre as boas
qualidades daqueles com quem estais associados, e olhai o menos possível para seus erros e fraquezas, quando sois tentados a queixar-vos do
que alguém disse ou fez, louvai alguma coisa na vida ou caráter dessa
pessoa. Cultivai a gratidão.” (Ciência do Bom Viver, pág. 492)
Você já passou pela triste experiência de saber que um de seus amigos andou falando mal de você ? Como você se sentiu ?
Ilustração:

“Há uma velha história a respeito de certo homem rico que não tinha amigos e que queria saber porque certo homem pobre tinha tantos. O fiel servo, indo aos lugares de negócios e às vias movimentadas, a fim de fazer a
pesquisa requerida, voltou com a simples resposta: ‘Ele tem muitos amigos, porque ele é um amigo’.”

II. Compreendendo
Provérbios 27:9
“O óleo e o perfume alegram o coração; assim é o doce conselho do
homem para o seu amigo.”
Comentário
Ungüento e perfumes eram muito caros, compondo-se geralmente de óleo
de oliva, especiarias, resinas, essências e outras substâncias aromáticas, e
sendo preservados em vaso de alabastro, esses ungüentos eram um luxo
muito procurado na Palestina.
Alguns amigos talvez sejam mais semelhantes a um perfume barato: fáceis
de serem encontrados e deixados para trás, e não muito valiosos como
companheiros. O verdadeiro amigo cristão, que presta auxílio, que infunde
esperança, e que inspira tranqüila confiança, é raro. Semelhante amigo
vale mais do que ouro e prata.

Provérbios 18:24
“O homem que tem muitos amigos, tem-nos para a sua ruína; mas
há um amigo que é mais chegado do que um irmão.”
Provérbios 27:10
“Não abandones o teu amigo, nem o amigo de teu pai... Mais vale
um vizinho que está perto do que um irmão que está longe.

III. Aplicando
Você concorda com o provérbio que diz “mais vale amigo na praça do
que dinheiro no caixa” ?
[ ] Sim

[ ] Não

Porque ?

Existem pelo menos três tipos de amigos:
a) O que se iguala a nós:
- É com o qual partilhamos ideais, conceitos, planos;
- É o que nos estimula a ser tudo que pudermos.
b) O que nos serve de modelo:
- É o que personifica os alvos que estabelecemos para nós mesmos;
- É o que percorreu o caminho até nós;
- É a quem possamos recorrer em busca de sábios conselhos.
c) O que nos admira:
- O que busca nossos conselhos;
- O que procura nos imitar.

Provérbios 27:17
“Afia-se o ferro com o ferro; assim o homem afia o rosto do seu amigo.”
Provérbios 13:20
“Quem anda com os sábios será sábio; mas o companheiro dos
tolos sofre aflição.”
Como o nosso grupo pode ajudar seus membros a ter muitos e
bons amigos ?

