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

e todos os seus. Hoje é um dia muito especial, comemoramos mais um 
aniversário de nosso filho Davi, o caçula. O desejo, do fundo de nosso 
coração, é que Deus esteja com ele, nesse novo ano, em todos os momentos, 
dando-lhe sabedoria para a tomada de decisões que convirjam aos propósitos 
do Senhor. 

 
Hoje vamos falar sobre amigos, mais precisamente sobre 

amizades perigosas. Provérbios 18:24 revela que “há amigos mais achegados 
do que irmãos”, mas os Salmo 26:4 faz uma outra revelação de profundo 
significado para as nossas vidas: “Não me tenho assentado com homens 
falsos e com dissimuladores não me associo.”. Na versão NVI (Nova Versão 
Internacional), a expressão é traduzida como “não me associo com homens 
falsos, nem ando com hipócritas”. 

 
Assim, na medida em que temos amigos verdadeiros, até mais 

valorosos do que irmãos, nas nossas andanças nos deparamos, igualmente, 
com pessoas falsas, dissimuladores, hipócritas; e se você tem alguma 
dificuldade de entender o que seriam esses tais “hipócritas”, o evangelista 
Mateus explicou, muito bem, não deixando nenhuma dúvida do que 
efetivamente são: “[são] semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora 
realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de 
mortos e de toda a imundícia.” (Mateus 23:27). 

 
Para os que se apressam em amealhar amigos, o perigo é 

iminente. Explico. Sem uma visão mais cautelosa dessas novas amizades, é 
bem possível que caiamos naquilo que é “cosmético”, ao invés de 
vislumbrarmos a podridão interior. Se tal engano é possível no mundo 
palpável, na escola, na universidade, no trabalho, e até na igreja, mais fácil, 
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ainda, com o cotejo de “amigos” nas redes sociais, onde tudo é mais 
“plástico” do que na vida real. 

 
Seguindo no tema, compartilho, adiante, um texto extraído da 

meditação diária “Janelas para a vida”, de autoria do Pr. Alejandro Bullón: 
 

AMIZADES PERIGOSAS 
 
Ainda me lembro do garoto alegre e cheio de vida sentado à 

mesa, na hora do almoço. Dezesseis anos. Olhos azuis e muita vontade de 
viver. Filho único e orgulho de seus pais. O homem de cabelo cor de prata 
olhava para o filho e dizia: “Ele vai ser médico e, quando se formar, vou 
vender a metade da fazenda para que ele tenha o seu próprio hospital.” 
Planos, sonhos, projetos que todo pai faz em torno do filho amado. 

 
Três anos depois, voltei àquela cidade e o pai desesperado me 

procurou. Seu filho estava completamente destruído. Parecia uma fera 
enjaulada, amarelo, cheio de tiques nervosos, não tinha sequer coragem de 
levantar o rosto e olhar para mim. 

 
“O que fizeram com seu filho?”, perguntei. “Foram os falsos 

amigos que o levaram para a drogas. Agora é isso o que sobra daquele garoto 
bonito que o senhor conheceu um dia”, foi a resposta daquele pai, aos 
prantos. 

 
“Homens falsos e dissimuladores” não apareceram neste século. 

Nos tempos de Davi já existiam. Chegam até você como quem não quer nada 
ou talvez como querendo o seu bem. Conquistam sua confiança, ganham sua 
admiração e, quando você menos espera, dão o bote como cobras 
peçonhentas. 

 
Isso não acontece apenas com os jovens inexperientes. Os falsos 

dissimuladores estão todos os dias em todos os lugares. No trabalho, na rua 
onde você mora, na escola etc. 

 
Davi dizia com convicção: “Não me tenho assentado com 

homens falsos e com os dissimuladores não me associo.” E quanto a você? 
Peça a Deus que abra os seus olhos para perceber quem é falso e 
dissimulador. Peça a Deus que coloque colírio nos seus olhos para ver a 
diferença entre o trigo e o joio. 

 
Não se ausente da vida. Participe na sua comunidade. Seja amigo 

de todos, estenda a mão a todos. Apenas faça como Davi. Não se assente com 
eles. Não participe de seus planos nem seus ardis, porque esse caminho, mais 
cedo ou mais tarde, o destruirá. 

 



 

 

Roberto de Albuquerque Cezar 

Hoje é um novo dia. Um dia para repensar seus valores e suas 
amizades. Um dia para voltar atrás e corrigir erros. Essa é a maravilha de todo 
novo dia. 

 
Antes de iniciar suas atividades de hoje, diga como o Salmista: 

“Não me tenho assentado com homens falsos e com os dissimuladores não 
me associo”. 
 


