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Meus queridos amigos, bom dia! Uma ótima terça-feira para você 

e todos os seus entes queridos. Amigos, como bem expressa o livro sagrado, 
“há amigos mais achegados do que irmãos” (Provérbios 18:24). Mas, como 
tudo nessa vida, até a “amizade”, mal administrada, pode tornar-se em um 
empecilho para a vida, tal como aquela “amizade pegajosa”, quando aquilo que 
poderia desenvolver-se dentro de uma normalidade e naturalidade, passa a criar 
obrigações desmedidas e irrefletidas. É bom ter vizinhos amigos, mas até essa 
relação pode ser contaminada quando imbuída do exagero, é o que nos adverte 
o livro de sabedoria: “Não faça visitas frequentes à casa do seu vizinho para 
que ele não se canse de você e passe a odiá-lo.” (Provérbios 25:18). 

 
No último dia 19.01 (terça-feira), no meu status, o Reverendo 

Robinson Grangeiro Monteiro, a quem tenho estima e admiração, postou uma 
reflexão intitulada “Sobre Amizades”, que traz importantes e preciosos 
ensinamentos de como desenvolver uma amizade salutar. Vamos ao escrito? 
Segue adiante: 

 

SOBRE AMIZADES 
 
Não sei qual é o seu critério para avaliar suas amizades, mas vejo 

alguns que as pessoas usam frequentemente. 
 
Alguns entendem que os outros são amigos, apesar das atitudes 

dos outros. Eu discordo.  
 
Não quero amigos perfeitos, mas não posso ser amigo de quem 

tem princípios, valores e atitudes que me fazem ficar todo o tempo imaginando 
qual é a verdadeira intenção da pessoa.  

 
Podem chamar de desconfiança. Eu chamo de prudência. 
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Alguns entendem que os outros são amigos, se estiverem todo o 
tempo juntos e corresponderem na mesma proporção a expressões tão 
exageradas de carência emocional. Eu discordo.  

 
Não quero amigos distantes emocionalmente, mas não consigo ser 

amigo de quem me sufoca com tanta proximidade, e que ao invés de ser amigo 
chegado, torna-se amigo pegajoso. 

 
Podem chamar de insensibilidade. Eu chamo de privacidade 
 
Alguns entendem que os outros são amigos, quando são 

absolutamente abertos e francos, do tipo "livro aberto". Eu discordo. 
 
Não quero amigos hermeticamente fechados para mim, mas não 

compartilho o verso da minha alma a ninguém, com exceção do meu Criador, 
que já o tem diante dos seus olhos. O homem vive de suas reservas, alguém me 
ensinou há muito tempo. 

 
Podem chamar de egoísmo. Eu chamo de sabedoria para a 

sobrevivência. 
 
Alguns entendem que os outros são amigos se estiverem sempre 

disponíveis, na medida em que eles estão livres, seja pela época da vida que 
vivem, seja pelas atividades que desenvolvem. Eu discordo. 

 
Nunca foi de "amiguinho preferido", nem de ter um "monte de 

amigos", quando era criança. Agora como adulto, entendo que sou mais do que 
amigo, sou também esposo, pai, filho, irmão, pastor, professor etc. São muitas 
fatias, e infelizmente, cada um tem um pedacinho. Não dá para oferecer o maior 
pedaço a ninguém, exceto a Deus, que tem o bolo inteiro.  

 
Podem chamar de conveniência. Eu chamo de imperiosas 

obrigações. 
 
Agora, uma coisa eu posso garantir: quando você precisar, conte 

com esse amigo aqui, porque amigo, amigo mesmo - para mim - é aquele que a 
gente conta quando precisa, não quando a gente quer, carece, deseja ou 
imagina que ele tem obrigação de estar perto da gente. 

 
E tem mais: não tenho ciúmes de amigos meus. E não é porque 

"ninguém é de ninguém", como se diz por aí.  
 
É que eles e eu somos de muitos. Eu sou apenas um deles. E eles 

são um deles. 
 
Com carinho, 
 
Robinson Grangeiro Monteiro 


