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Queridos amigos, bom dia! Amigos, você os tem? Apesar das 

algumas dezenas ou centenas que acrescentamos no nosso rol na rede social 
(virtual), certamente as verdadeiras amizades poderão ser contadas nos dedos 
das mãos, não mais que isto. “Para conhecermos os amigos é necessário 
passar pelo sucesso e pela desgraça. No sucesso, verificamos a 
quantidade e, na desgraça, a qualidade”, nos falou o filósofo chinês 
Confúcio.  

  
É no deserto, nos momentos de dificuldade, que reduzimos essa 

imensa lista virtual de amigos para alguns poucos não “traficantes”, pois, 
segundo Machado de Assis, aquele que vive alardeando amizade não é amigo, 
mas traficante. Esse escritor brasileiro assentiu que a amizade é para ser 
sentida e não propagada.  

  
Certa vez perguntaram ao navegador brasileiro Amyr Klink se ele 

não sentia solidão nas suas empreitadas desenvolvidas nos mares, pois ele 
ficava vários e vários dias navegando sozinho tendo a sua frente somente a 
vastidão oceânica. Sabiamente ele respondeu: “Quem tem um amigo, mesmo 
que um só, não importa onde se encontre, jamais sofrerá de solidão; 
poderá morrer de saudades, mas não estará só.”  

  
A Escritura Sagrada nos fala que “Quem tem muitos amigos 

pode chegar à ruína, mas existe amigo mais apegado que um irmão.” 
(Provérbios 18:24). Não sei na sua vida, mas na minha é uma verdade latente.  

  
Há uma amizade belíssima retratada nas Santas Escrituras, 

aquela vivenciada por Davi e Jônatas. Observemos o relato bíblico: “E 
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sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jônatas se ligou 
com a alma de Davi; e Jônatas o amou, como à sua própria alma. E Saul 
naquele dia o tomou, e não lhe permitiu que voltasse para casa de seu 
pai. E Jônatas e Davi fizeram aliança; porque Jônatas o amava como à 
sua própria alma. E Jônatas se despojou da capa que trazia sobre si, e a 
deu a Davi, como também as suas vestes, até a sua espada, e o seu arco, 
e o seu cinto.” (1ª Samuel 18:1-4).  

  
A verdadeira amizade importa numa ligação de almas seladas 

com amor, e não será qualquer dificuldade suficiente para estremecê-la ou 
coloca-la sob xeque. Nesse ponto lembrei-me de um escrito de traz uma das 
provas de amizade verdadeira, posso compartilhar? Segue adiante então:  

  

VISITAS  

  
Você limpa a casa com esmero, faz uma receita especial, e elas 

ligam de última hora para dizer que não vêm. Quando vêm, sujam teu 
carpete, teu tapete, tua louça, tua sala de TV, colocam as crianças para 
brincar de pega-pega no teu sofá novo, derramam refrigerante nas almofadas, 
pipocas no corredor, alagam teu banheiro, urinam fora do vaso, mudam os 
móveis do lugar, ou seja, deixam tua casa um lixo de novo em minutos, e você 
ainda sorri com um pano de limpeza na mão como se nada tivesse 
acontecendo.  

  
Às vezes vêm sem avisar, o que normalmente acontece quando 

você tinha decidido dormir mais cedo, aquela noite romântica planejada 
estrategicamente há dias. Você mostra um álbum das suas fotos mais 
significativas, que você passou semanas organizando por ordem cronológica e 
elas (amigos; amigas) dão gargalhadas das tuas roupas antigas, dos cabelos 
desajeitados, dos teus ex-namorados, e depois tão as fotos para os filhos, que 
estão com as mãos meladas de refrigerante, para eles verem e espalharem 
pelo chão.  

  
Ligam a TV naquele programa que você detesta. Chamam seus 

gatos, cachorros e bichos de medonhos e fedorentos, perguntam porque você 
não se livra deles (“quando vier o bebê duvido que você continue com 
eles...”). Pedem um livro e alguns CDs emprestados e nunca mais devolvem.  

  
Dizem que você está mais gorda, branca, que precisa de mais 

sol. Perguntam se você é estéril (“mais de ano de casada e nada ainda???”). 
Quebram um copo, ou um prato, ou um vaso, ou a torneira da pia, ou a porta 
do congelador, ou tudo isso junto...  

  
Se você bate a cabeça na janela (quando levanta para limpar o 

refrigerante derramado), ou prende o mindinho no canto de um móvel, ou 
morde a língua, ou escorrega nas pipocas e cai com o traseiro no chão, dá um 
sorriso amarelo, finge que nada aconteceu e mesmo com uma vontade grande 
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de gritar ou dizer um palavrão, diz apenas: “ops, tudo bem, não se 
preocupem”.  

  
Você ama esses amigos desse jeito? Se sobreviver a esse teste 

pode acreditar que é amizade verdadeira, daquela que se conta nos dedos.  
  
Que o Senhor te abençoe e o guarde em mais este dia! 

 


