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Bom dia, meus queridos amigos! Uma 
belíssima quinta-feira para você extensiva a 
todos os seus. Amigos, ah os amigos, será o 
nosso tema de hoje. Bacon de Verulâmio, 
também conhecido como Francis Bacon, é 
londrino, nascido em 22 de janeiro de 1561. 
Durante o reinado de Jaime I, ocupou 
funções de destaque na Grã-Bretanha, tais 
como procurador-geral, fiscal-geral, 
chanceler entre outros. Fora 
considerado, ainda, um filósofo e astuto 

defensor do empirismo. 
   

Para ele o que não pudesse ser 
provado merecia desprezo da comunidade científica. 

Pois bem, apesar de racionalista extremado, foi possível a 
Bacon perceber vínculos afetivos que onde o empirismo não pode 

ser aplicado como meio de prova.  
   
Um destes sentimentos, dessa coexistência de pensamentos e 

gostos, de identidades compartilhadas, se dá através da amizade. Do citado 
filósofo pudemos extrair a seguinte afirmação: “Não há solidão mais triste 
do que a do homem sem amizades. A falta de amigos faz com que o mundo 
pareça um deserto”.   

 
Fico encantado como 

algumas pessoas, embora alheias a 
realidade espiritual, sejam 
sensibilizadas a escrever tais 
verdades.   

  
De fato, não ter 

amigos é vagar por um deserto. 
Nas santas escrituras, no livro de 

Eclesiastes, a importância do amigo 
é destacada, senão vejamos: “Se um 

cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. 
Mas pobre do homem que cai e não tem quem o 

ajude a levantar-se!” (Eclesiastes 4:10). 
 
Em Provérbios temos uma recomendação para nunca 

abandonarmos os nossos amigos e, até mesmo, os amigos de nossos pais 
(Provérbios 27:10). 
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“Há amigo mais achegado que irmão” (Provérbios 18:24) é uma 
outra afirmativa bíblica. Posso testemunhar que tais premissas são 
verdadeiras, não por ouvir dizer, mas por experiência própria.   Sou grato a 
Deus por tê-los e não ter que passar pelos desertos dessa vida sem alguém que 
possamos dividir nossas agruras. E não é que sobre este tema encontrei um 
lindo texto? Vamos a ele?  

  

ENTRE AMIGOS  
Martha Medeiros   
 
Para que serve um amigo? Para rachar a gasolina, emprestar a 

prancha, recomendar um disco, dar carona pra festa, passar cola, caminhar 
no shopping, segurar a barra. Todas as alternativas estão corretas, porém isso 
não basta para guardar um amigo do lado esquerdo do peito. 

    
Milan Kundera, escritor tcheco, escreveu em seu último livro, "A 

Identidade", que a amizade é indispensável para o bom funcionamento da 
memória e para a integridade do próprio eu. Chama os amigos de testemunhas 
do passado e diz que eles são nosso espelho, que através deles podemos nos 
olhar. Vai além: diz que toda amizade é uma aliança contra a adversidade, 
aliança sem a qual o ser humano ficaria desarmado contra seus inimigos. 

   
Verdade verdadeira. Amigos recentes custam a perceber essa 

aliança, não valorizam ainda o que está sendo construído. São amizades não 
testadas pelo tempo, não se sabe se enfrentarão com solidez as tempestades 
ou se serão varridos numa chuva de verão. Veremos.    

 
Um amigo não racha apenas a gasolina: racha lembranças, crises 

de choro, experiências. Racha a culpa, racha segredos. Um amigo não 
empresta apenas a prancha. Empresta o verbo, empresta o ombro, empresta o 
tempo, empresta o calor e a jaqueta. Um amigo não recomenda apenas um 
disco. Recomenda cautela, recomenda um emprego, recomenda um país. Um 
amigo não dá carona apenas pra festa. Te leva pro mundo dele, e topa 
conhecer o teu. Um amigo não passa apenas cola. Passa contigo um aperto, 
passa junto o réveillon. Um amigo não caminha apenas no shopping. Anda em 
silêncio na dor, entra contigo em campo, sai do fracasso ao teu lado. Um 
amigo não segura a barra, apenas. Segura a mão, a ausência, segura uma 
confissão, segura o tranco, o palavrão, segura o elevador.   

 
Hoje é dia de agradecer a Deus por vocês, meus amigos. 

Obrigado Senhor!   
 


