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SEJA VERDADEIRAMENTE AMIGO 

Provérbios 17.17 

 
1. Leitura: Salmo 117:1-2 

2. Cântico: Salmo 19 

IBSPLAY: https://youtu.be/P5gbLEO1OmU 

3. Confissão/Gratidão – Ore engrandecendo ao Senhor, exaltando os atributos de 

Deus. Em seguida, peça perdão por seus pecados. Interceda pelos missionários e 

seus mantenedores. Ore ainda, pela liderança de sua igreja local, por todos os 

enfermos e seus familiares. 

4. Leia Provérbios 17.17 – Deus nos criou para o louvor de Sua glória, para 

mantermos um relacionamento com Ele. Sabemos o que o pecado fez conosco, como 

agora todos nós carecemos da glória de Deus. Além disso, o mandato social dado ao 

primeiro homem é bem claro: “Sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e 

sujeitem-na[...]” (Gn 1.28.a); isso quer nos dizer que devemos nos relacionar. 

Conhecer pessoas, fazer amigos, é algo que Deus tem conduzido todos nós a 

fazermos. O livro de Eclesiastes é bem claro ao dizer: “É melhor serem dois do que 

um[...]. Nisso somos conduzidos a não viver uma vida solitária, pois uma vida 

solitária traz as suas consequências, quanto ter amigos nos ajuda a passar por todas 

as adversidades de forma mais fácil. Mas o que provérbios nos ensina mais sobre a 

amizade? 

Provérbios inicia dizendo: “O amigo ama em todo o tempo, [...]”. O autor nos 

conduz a procurar e nutrir amigos verdadeiros. Mas quem são esses amigos 

verdadeiros? A bíblia não nos diz em letras garrafais algo como “o amigo verdadeiro 

é assim”, mas nos apresentam princípios para identificar tais amigos. Observe 

algumas delas: 

➢ União - os amigos gostam de estar juntos e defendem um ao outro; a partilha 

de interesses ajuda a ficar mais unidos (Ec 4.12); 

➢ Respeito - um amigo não é um meio para atingir um fim, tem valor em si 

mesmo; a amizade verdadeira respeita o valor da pessoa e procura seu bem 

(Rm 12.10); 

https://youtu.be/P5gbLEO1OmU
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➢ Honestidade - a mentira destrói amizades; o amigo diz a verdade em amor, 

mesmo quando o outro não vai gostar, para seu bem (Pv 27.5-6) 

➢ Ajuda - o amigo verdadeiro ajuda seu companheiro quando sabe que está 

passando por dificuldades ou problemas (Pv 27.10) 

➢ Confiança - na amizade verdadeira não há lugar para inveja, fofoca nem 

traição; um amigo verdadeiro não é perfeito, mas é uma pessoa confiável (Pv 

16.28). 

➢ Amor – o amor é a chave para qualquer bom relacionamento; a verdadeira 

amizade é firmada no amor fraternal (Pv 17.17). 

Esses princípios nos apontam para uma grande verdade: que os amigos 

verdadeiros são baseados no amor de Cristo. Por isso devemos amá-los. Tal amor 

dado dever o mesmo amor que Cristo nos deu. Ele mesmo nos chamou de amigos 

e deu sua vida por nós (Jo 15.13). Somos, por causa de Cristo, novamente amigos 

de Deus, tal ponto que a amizade com o nosso Senhor afeta as nossas amizades 

com outras pessoas. Por sermos cristãos, buscaremos ser imitadores de Cristo, ao 

ponto que buscaremos ser ao outro sempre um amigo verdadeiro. 

Não podemos esquecer que os verdadeiros amigos são aqueles que te levam 

para mais perto de Deus. São pessoas preocupadas, não somente com seu bem-

estar, mas sim com o seu coração. São aqueles que não lhe privarão de ouvir a 

verdade, mas irão lhe estender a mão. São aqueles que amaram o Senhor com toda 

a vida e lhe ensinarão da mesma forma. São esses amigos que, no nosso momento 

de maior angustia e dificuldade, irão nos resgatar, nos ajudar, nos socorrer. Que não 

nos abandonarão. Os amigos verdadeiros permanecerão na nossa maior 

adversidade. Assim como existem amizades verdadeiras, que são bênçãos em 

nossas vidas, que nos edificam e nos aproximam de Deus, também existem 

amizades falsas que farão o contrário de tudo isso, nos afastando de Deus, podendo 

até nos corromper e nos fazer ter atitudes que vão contra a Palavra de Deus. 

5. Aplicação - Pensamentos para a devoção pessoal/familiar: 

a) Procure amizade com cristãos verdadeiros. Eles não lhe abandonarão e não 

lhe deixará de prestar socorro, quando solicitar. 

b) Não só procure nutrir amizades verdadeiras, mas seja um amigo verdadeiro. 

c) Use as Escrituras Sagradas para lhe ajudar a sondar suas amizades! 

d) Ame seus amigos verdadeiros. Você já os agradeceu por ser seu amigo e por 

lhe ajudar, sempre quando tem necessitado? 
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ERITREIA    
ORE PELA LISTA MUNDIAL DE PERSEGUIÇÃO 2022 

 

POPULAÇÃO: 5,5 milhões  

CRISTÃOS: 2,6 milhões  

RELIGIÃO: Islamismo, cristianismo  

GOVERNO: República presidencialista  

LÍDER: Isaias Afewerki  

 

• COMO É A PERSEGUIÇÃO AOS CRISTÃOS NO PAÍS?  

Apesar de quase metade da população se identificar como cristã, os cristãos 

na Eritreia continuam enfrentando perseguição extrema.  

O governo reconhece apenas três denominações — ortodoxa, católica e 

luterana. Aqueles que não fazem parte desses grupos estão em risco de perseguição 

severa nas mãos do Estado. Reuniões são invadidas e cristãos presos. As condições 

enfrentadas por cristãos nas prisões podem ser desumanas. Alguns pastores estão 

encarcerados há mais de uma década. Possivelmente, há mais de mil cristãos presos 

na Eritreia, sem nenhuma acusação formal. Enquanto alguns são soltos, muitos 

desses são transferidos para o serviço militar ou prisão domiciliar.  

 

• PEDIDOS DE ORAÇÃO  

• Interceda pelos cristãos que estão presos e suas famílias.  

• Clame por sabedoria, discernimento e ousadia para cristãos enquanto buscam estar 

juntos apesar das ameaças de vigilância. 

 

SAIBA MAIS: https://portasabertas.org.br/lista-mundial-da-perseguicao/eritreia 
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