


Declaração Internacional de Missão: 
“O Exército de Salvação, um movimento 

internacional, é um ramo da Igreja Cristã. 
Sua mensagem é baseada na Bíblia. Seu 

ministério é motivado pelo amor a Deus. Sua 
missão é pregar o Evangelho de Jesus Cristo 
e suprir as necessidades humanas em Seu 

nome sem discriminação.”

Declaração Nacional de Missão: 
“O Exército de Salvação existe para 

salvar almas, edificar os santos e servir 
a humanidade sofredora, motivado pelo 

amor a Deus, em nome de Jesus, sem 
discriminação.”

Declaração Nacional de Visão: 
“Um povo santo engajado na missão, que 

trabalha em unidade e de forma apaixonada 
como agente de transformação na sociedade 

brasileira.”

Visão 2030:
 “Ser uma das mais relevantes organizações 
cristãs e sociais do Brasil, com alto nível de 

excelência”.

Por causa da grande preocupação em atender 
bem, com recursos limitados, o Exército de 
Salvação  foi premiado com o Prêmio Bem 
Eficiente (conferido pela Fundação Kanitz), 
como uma das Instituições Sociais que melhor 
usa os recursos financeiros arrecadados para 
o atendimento social.

Um pouco de nossa História

O Exército de Salvação foi fundado por William e Catheri-
ne Booth, em Londres, no ano de 1865. Sensibilizados 

pela extrema carência do leste de Londres e movidos pelo 
amor de Deus, trabalharam com dedicação para levar as boas 
novas do evangelho e atender os milhares de necessitados 
castigados pela extrema pobreza. 

Inicialmente chamado “Missão Cristã”, optou, em 1878, por 
uma estrutura organizacional semelhante à militar, quando o 
nome Exército de Salvação, que retrata sua batalha em favor 
da justiça, foi adotado. Como um “exército” e, em decorrência 
do latente amor às almas, a expansão foi rápida e logo outros 
territórios foram “conquistados”. Hoje o Exército de Salvação 
atua em 132 países, contando com mais de 17.000 oficiais 
(pastores) e mais de 1.000.000 de soldados (membros) que 
atuam mantendo e administrando escolas, hospitais, clínicas, 
albergues, lares para crianças e idosos, creches e centros 
comunitários.

O Exército de Salvação trabalha também com equipes que 
atuam em emergências como: enchentes, tufões, terremotos, 
atendimento a refugiados de guerras, epidemias, zonas de 
conflito e invernos rigorosos.

Atuação do Exército de Salvação no Brasil 
Em 1922 os Tenentes-Coronéis David e Stella Miche, proce-
dentes da Suíça, desembarcaram no Rio de Janeiro e iniciaram 
o trabalho que rapidamente expandiu-se para São Paulo, em 
1924, e depois para Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, Rio 
Grande do Sul, Distrito Federal e Nordeste. 

Em 1974, para melhor atender à legislação brasileira, foi 
criada a APROSES (Assistência e Promoção Social Exército 
de Salvação), que é uma organização não governamental de 
natureza assistencial, promocional e educacional, sem fins 
lucrativos, mantida pelo Exército de Salvação e que atende 
cerca de 1.700 pessoas em situação de vulnerabilidade so-
cial por dia. Porém, o Exército de Salvação também presta 
assistência através de seus 41 Corpos (igrejas) com visitas a 
hospitais, presídios e asilos.
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Prezados (as) leitores (as),

O cultivo de amizades verdadeiras é um grande desafio 
em uma sociedade que se pauta pelo individualismo e pela 
superficialidade. Em um contexto como este somos tomados 
pela desconfiança, pelo medo de sermos feridos, enganados 
e machucados. Como se diz por aí: “não se fazem mais 
amigos como antigamente”. Eu particularmente tenho um 
número bem reduzido de amigos verdadeiros, a quantidade 
deles não passa da quantidade de dedos de uma única mão. 

Os relacionamentos, de uma forma geral, têm sido bem 
superficiais porque, como já disse, vivemos em uma 
sociedade superficial. Essa ausência de amigos verdadeiros 
pode ser consequência da falta de amor, da empatia, da 
compaixão e da verdade no coração humano. Amigos 
verdadeiros são raros e quase que uma espécie em extinção. 

Na Bíblia encontramos relatos de amizades verdadeiras e 
duradouras como a de Davi e Jonatas, somente para citar um 
exemplo. O livro de Provérbios fala bastante sobre a amizade 
e nos ajuda a refletir a respeito desta temática ainda hoje.

Que os artigos desta edição nos ajudem a compreender a 
importância das verdadeiras amizades e nos proporcionem 
alguns conselhos edificantes para encontrar os verdadeiros 
amigos e zelar por eles.

Não podemos nunca esquecer que Jesus é nosso AMIGO 
VERDADEIRO, aquele em quem podemos confiar, quem 
nunca nos abandona e está sempre ao nosso lado. Seguindo 
ao Seu lado seremos conduzidos por caminhos de paz, 
alegria, comunhão, amizade e fé.

Que as bênçãos do Eterno Amigo estejam sobre suas vidas.

Cristiano Araújo - Major
Editor
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AMIZADES PERIGOSAS

A palavra amizade é um substantivo abstrato que 
expressa um sentimento de afeição, estima e de 

dedicação recíproca entre pessoas. Podemos dizer 
que as relações de amizade construídas e desenvol-
vidas em ambientes seguros e igualitários envolvem 
uma grande parcela de confiança e responsabilidade. 
 
Em contextos de vulnerabilidades, são grandes as 
chances de construirmos uma amizade repentina 
com alguém que nos estenda a mão quando esta-
mos sozinhos e desamparados. Como cristãos, e 
sobretudo como praticantes da solidariedade, muitas 
vezes somos nós os que estendemos a mão nesses 
momentos. No entanto, e com muito pesar, sabemos 
que muitas pessoas se aproveitam da fragilidade 
alheia para tirar vantagem individual, mesmo que isso 
represente diferentes violações de direitos humanos. 
 
No mês da amizade, é importante chamar atenção 
para o perigo das falsas aproximações, sustentadas 
sob uma pretensa intenção de amizade. O principal 
mecanismo de captação de vítimas da escravidão 
e tráfico de pessoas é o aliciamento, que pode ser 
descrito como uma estratégia pautada na construção 
de falsas amizades que se desdobram em relações 
de dependência e dominação, e logo, nos crimes de 
escravidão e tráfico de pessoas. 
 
Diversos são os relatos que se iniciam com um 
suposto amigo, que oferece uma oportunidade de 
trabalho sedutora, imperdível1 . Rapidamente, aquela 
promessa de uma nova vida se transforma em outra 
realidade, de exploração e sofrimento. O aliciamento 
é um dos primeiros passos do processo de escravi-
zação e tráfico de pessoas, e normalmente, ocorre 
“às claras”, se valendo da fragilização de outros seres 
humanos. Os aliciadores atuam estrategicamente em 
territórios socialmente vulneráveis, onde as pesso-

as não efetivam diversos direitos, como educação, 
saúde, trabalho digno, etc, e, portanto, estão mais 
vulneráveis a esse tipo de proposta sedutora, mas 
enganosa.
 
Os ciclos da escravidão e do tráfico de pessoas estão 
muito atrelados às questões sociais. Em sua grande 
maioria, vítimas desse crime brutal se encontram em 
situação de vulnerabilidade social. Na ausência de 
oportunidades e da efetivação de direitos básicos que 
garantam sua existência, as pessoas fragilizadas são 
potenciais vítimas de aliciamento. É justamente por se 
tratar de um momento de maior exposição social que 
devemos destinar atenção especial e vigilante contra 
o aliciamento de pessoas. Por mais distante que pos-
sa parecer, é importante reforçar que a escravidão 
começa com uma promessa amistosa e termina com 
a supressão da liberdade e da dignidade humana.
 
O Exército de Salvação2  tem atuado ao redor do mun-
do com um forte trabalho de sensibilização contra a 
escravidão moderna e o tráfico de pessoas. Dentre 
as diversas.

1 A cartilha “Fight for freedom”, livro publicado pelo 
Exército de Salvação reúne diversas histórias que 
apresentam uma narrativa nesse sentido. Versão em 
inglês disponível em: 
 
2 Para saber mais sobre o trabalho do Exército de 
Salvação contra a escravidão e o tráfico de pessoas, 
acesse a página: International Social Justice Commis-
sion - MODERN SLAVERY AND HUMAN TRAFFICKING 
(salvationarmy.org)

Departamento Social

Amizades perigosas: o aliciamento de vítimas 
da escravidão e tráfico de pessoas
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Constantemente me questiono sobre o que é ami-
zade, ou o que é ser amigo. Às vezes tento dar 

uma definição que sirva de padrão para todos os que 
se interessam por isso, ou acho que alcancei o grau 
de poder me conceituar como amigo dentro desta 
definição que dei a amizade.
Não sei se todos são assim, mas para mim é algo 
super importante, essa história de fazer amizade, 
conhecer gente, conviver, partilhar minha vida, co-
mungar de horas com alguém. Um dos aspectos 
mais visíveis, se é que posso dizer isto, vejo no com-
partilhar coisas dos lugares mais profundos da alma, 
das partes mais obscuras do ser, onde só conhece 
na totalidade Deus, O Grande Amigo, e em parte, a 
frágil e débil mente humana.

Amizade é mais que compartilhar os “podres” da 
alma, é socorrer aquele que está para cair, é ouvir 
sem desprezar as palavras, é ajudar a compreender 
o coração, a situação. Amizade não é só emprestar os 
ouvidos, mas é escutar com o coração, como aquele 
que sente a mesma coisa daquele que compartilha 
de sua vida.

O campo que estamos falando é uma das maiores di-
ficuldades do século XXI. Esta sociedade, insiste em se 
distanciar das pessoas. Andam longe do verdadeiro 
relacionamento. Acredite se quiser, existem pessoas 
que preferem [as redes sociais – grifo do Editor], te-
lefone, do que estarem perto. Estas coisas são boas, 
se forem bem usadas, eu as uso. Mas, sinceramente, 
não há como trocar a emoção de se estar próximo, 
ao vivo, frente a frente. Claro que tem gente que vive 

longe da gente, no sentido geográfico, aí vamos nos 
valer da tecnologia para falarmos com estas pessoas.
Agora convenhamos, a falsidade anda em alta. As 
amizades são construídas em cima de estruturas 
superficiais e são vazias. Nestes meios que a tecno-
logia nos proporciona o que impera é a frieza nos 
relacionamentos. Só se dá parabéns, já aconteceu 
comigo, no [Facebook -  grifo do Editor] porque o 
mesmo avisa. Por muitas vezes, não digo todas, deve 
haver raríssimas exceções, o que há é um apreço va-
zio, sem consciência e verdadeira vontade de amar. 
Já que só se ama sem medos, como diz um amigo 
meu, quando se conhece as falhas do outro. Isto é 
ser amigo! Afinal, a verdadeira amizade consiste em 
se conhecer o coração por dentro.

A Bíblia, verdade última, preenche todo conceito que 
venhamos a buscar sobre amizade. Vemos exemplos 
magníficos de amizades como Jônatas e Davi (1º Sa-
muel 23:15-18; 2º Samuel 1:17-27); nos Provérbios e 
em Eclesiastes, encontramos outros exemplos des-
crevendo as características da verdadeira amizade 
(Provérbios 17:17, 18:24; Eclesiastes 3:9-12); enfim, 
no Novo Testamento temos vários amigos e situações 
que apontam para a verdadeira amizade, mas com 
certeza, o Sumo Amigo, Jesus deu o conceito mais pro-
fundo sobre o assunto, Ele responde minhas dúvidas: 
“Ninguém tem mais amor pelos seus amigos do que 
aquele que dá a sua vida por eles” (João 15:13 – NTLH).

Andrei Charles Sampaio Soares
Publicado Originalmente em Revista Ultimato Online 

de 14 de dezembro de 2009

PARA REFLETIR

Amizade, o que significa isso?
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ESPIRITUALIDADE DA EDUCAÇÃO E EDUCAÇÃO DA ESPIRITUALIDADE

Introdução
O ser humano é complexo. É capaz de recordar o 
passado, viver o e no presente e, ao mesmo tempo, 
planejar e refletir sobre o futuro. Some-se a isso sua 
capacidade imaginativa; sua habilidade criativa; seu 
desejo, potencial e luta para transcender-se. Além 
disso, possui competência de pensar sobre si e sobre 
o próprio pensamento. Ou seja, a pessoa humana, 
diferente de outros animais, vai além do desafio de 
adaptar-se ao meio, da busca pela sobrevivência, do 
executar tarefas programadas e da possibilidade de 
transformar seu comportamento. Na sua complexi-
dade, cada indivíduo é “não apenas o que pensa ser”. 
É também o que lembra e aquilo que esquece. É as 
palavras que troca, os enganos que comete, os impul-
sos a que, mesmo sem querer, cede” (Freud). Portan-
to, consegue odiar, mas também aprende a amar, a 
estabelecer relações e realizar gestos de bondade e 
ternura; ter esperança e ser solidário; desenvolver a 
sensibilidade; compreender o outro na sua felicidade, 
mas igualmente na sua dor e sofrimento; colocar-se 
no lugar do outro e se dispor a ajudar. Em outras 
palavras, o humano tem uma dimensão espiritual.

Da necessidade de educar a espiritualidade 
do humano espiritual

Espiritualidade é uma dimensão humana e, como tal, 
diversa. Quer dizer, há uma variedade de espirituali-
dades (agnóstica, ateia, cientifica, religiosa) presentes 
na sociedade. Nesse sentido, em um mundo cada vez 
mais plural torna-se, portanto, sine qua non educar 
todos os humanos para a valorização da diversidade 
e da vida em suas mais variadas dimensões; para o 
cuidado e proteção do planeta; para uma convivência 
pacifica e respeitosa entre as pessoas de todas as 

religiões e espiritualidades; para gestos de bondade 
e de gentileza no cotidiano; para que o fanatismo 
(cientifico, político e religioso) seja combatido e a 
vida humana considerada sagrada. Sem esse tipo de 
educação – e isso pressupõe intencionalidade – as 
universidades e institutos de altos negócios e tecno-
logias continuarão a produzir indivíduos inteligentes, 
lógicos, mas igualmente gananciosos, utilitaristas, 
insensíveis, não solidários e com a capacidade de 
cooperar com outros na busca de soluções para 
os problemas comunitários, sociais e planetário, 
atrofiada. Isso significa pessoas incapazes de pen-
sar além de si mesmos. Consequentemente, urge 
uma educação que toma em conta o indivíduo na 
sua integralidade, que empenhe-se na construção 
de sujeitos que se veja como parte de algo maior 
(comunidade, sociedade, planeta, universo, Deus) 
e que a ele esteja conectado. Nessa perspectiva, o 
problema mais premente na contemporaneidade é 
“como fazer com que o homem encontre de novo o 
sentido espiritual da vida” (Antoine de Saint-Exupéry) 
“desenvolva com mais vigor o espiritual” (Albert 
Schweitzer) e com isso impeça a destruição da es-
pécie. Nessa lógica, é fundamental a educação das 
espiritualidades vigentes.

Da necessidade de educar para o outro e 
para o pensamento autônomo 

Se é verdade que a “educação não transforma o mun-
do, educação muda pessoas”. Pessoas transformam 
o mundo” (Paulo Freire) é igualmente verdadeiro que 
na educação as dimensões qualitativas e valorativas 
estão interconectadas com a espiritualidade. Por 
conseguinte, em qualquer processo de desenvolvi-
mento, seja ele pessoal ou coletivo, a educação da 

Educação e espiritualidade são duas temáticas presentes na sociedade. Sem educação a pessoa, a região e/ou o país 
ficam subdesenvolvidos. Por outro lado, não adianta ter pessoas bem-educadas, mas menos humanizadas. Nesta série, 

o autor nos convida a refletir, de forma transdisciplinar, sobre a relação entre educação e espiritualidade. 

Educação das Espiritualidades
para a valorização da diversidade
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espiritualidade contribui para a ampliação da visão 
de mundo, para a junção e cooperação das inteligên-
cias disponíveis e para a transformação da realidade 
ao redor - fome, miséria, falta de oportunidades, 
desenvolvimento regional ínfimo... Logo, não é pos-
sível modificar social e culturalmente os contextos, 
sem que as espiritualidades sejam educadas para a 
participação nos grandes projetos coletivos, para a 
construção de uma sociedade sustentável (ambien-
tal, econômica e socialmente), para a criação de um 
mundo melhor, mais humano, mais acolhedor, mais 
solidário, mais justo e mais inclusivo

Portanto, educar as espiritualidades é educar para 
a cidadania, para valorizar e proteger a vida do 
outro – que é tão humano quanto você e eu – inde-
pendente do time de futebol para o qual torça, da 
cor da sua pele, ou da sua orientação sexual ou da 
sua religião. Somos todos humanos e, de acordo 
com a sabedoria da tradição judaico-cristã, todos 
temos a “imagem de Deus” em nós e isso faz com 
que cada indivíduo tenha em si mesmo dignidade. 
Por conseguinte, educar as espiritualidades é ajudar 
cada membro da sociedade a compreender que “uns 
sapatos que ficam bem numa pessoa são pequenos 
para uma outra e que não existe uma receita para a 
vida que sirva para todos” (Carl G. Jung); é enobrecer 
tudo o que promove o bem e a vida deste lado da 
eternidade; é apreciar e promover a cooperação 
entre pessoas e organizações na multiplicação de 
ações generosas e de gestos de bondade em bene-
fício dos mais vulneráveis; é educar para o diálogo 
aberto, honesto e respeitoso sobre os diversos 
assuntos – por mais difíceis e polêmicos que sejam; 
para as relações interpessoais. É educar para “criar 
homens que sejam capazes de fazer coisas novas, 
não simplesmente repetir o que outras gerações já 
fizeram. Homens que sejam criadores, inventores, 
descobridores... é formar mentes que estejam em 
condições de criticar, verificar e não aceitar tudo que 
a elas se propõe” (Jean Piaget).

Educar as espiritualidades presentes na sociedade é 
educar para a alteridade, para o amor, a aceitação, a 

compaixão, a tolerância e a paciência; é educar para 
busca do sentido da e para a vida (Viktor Frankl); é 
educar para a responsabilidade e para liberdade 
responsável; para a igualdade – inclusive de gênero; 
para a saúde integral, o combate aos preconceitos e 
à discriminação; para a maturidade, a confiança em 
si e nos outros; para o autoconhecimento.
 

Conclusão
Espiritualidade é um termo amplo, complexo e, 
às vezes, considerado vago. Nele estão abarcados 
tanto a sua dimensão religiosa quanto o seu lado 
arreligioso, agnóstico, ateu e cientifico. Algumas es-
piritualidades apresentam conteúdos semelhantes. 
Outras, nem tanto. Algumas são mais abertas e dia-
logais. Outras, nem sequer pensam em sentar para 
ouvir quem é, pensa e age de forma diferente. Algu-
mas se apresentam como detentoras da verdade, 
outras entendem que a verdade é o que todos bus-
cam ou ainda que ela emerge a partir dos diálogos 
comunitariamente travados. Certas espiritualidades 
apregoam Deus a todos e a todo instante. Outras, 
denunciam as imagens de Deus predominantes na 
sociedade. E ainda outras, incentivam seus fiéis a 
manifestarem-na através da bondade, gentileza e 
serviço aos pobres. Seja como for, as espiritualida-
des são diversas e necessitam serem educadas para 
um “sair de si”, para o encontro com o outro, para 
a valorização da diversidade e para a convivência 
amorosa, pacífica e respeitosa entre todos.
 
 

Maruilson Souza, Ph.D
Secretário Nacional de Educação e Programas

Coordenador do 3º. Simpósio Brasileiro 
de Justiça Social
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MENSAGEM

É conhecida a declaração do sábio Salomão que diz, 
conforme registrado no livro de Provérbios 18: 

24: “... “Há amigo mais chegado do que um irmão”.

E quão verdadeira é esta afirmação!

De fato, não existe uma fórmula para se fazer ami-
zades sinceras. O certo é que todos nós precisamos 
de amigos verdadeiros!

Existe pessoas que estão tão próximas de nós, que 
é impossível deixa-las sem sentir saudades.

Certamente que não é da vontade de Deus que as 
pessoas estejam sozinhas. A solidão é contrária à 
natureza humana.

No entanto, não é fácil fazer amigos. Mesmo nas 
grandes metrópoles, com tanta gente, ainda assim 
existem pessoas vivendo em grande solidão.

A busca incessante do homem pelo progresso e su-
cesso financeiro, tem o seu preço. Muitos se tornam 
ambiciosos, e ficam sem tempo e em geral, desconfia-

dos. Entendem que “não podem confiar em ninguém”.  

E desta forma, não investem em tempo para construir 
verdadeiros amigos. 

Nos dias atuais, a solidão não decorre do fato de se 
estar sozinho, pois há até quem viva em uma casa 
cheia de familiares, e ainda assim experimenta o 
sentimento de solidão.

Para se cultivar uma amizade, é preciso confiar na 
outra pessoa e dispensar tempo e atenção a ela!

O mesmo Salomão citado no início deste artigo deixa 
claro que devemos ter cuidado com aquelas amizades 
que são apenas interesseiras!  

Interessante o que está registrado em Provérbios 19:6 
“Ao generoso, muitos o adulam, e todos são amigos 
do que dá presentes”. Aqui está claro o que é uma 
amizade apenas por interesse!

Lembramos o que está registrado na parábola do filho 
pródigo, quando Jesus conta que aquele rapaz pegou 

Um amigo de verdade
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toda a sua herança e saiu para um país distante. Em 
pouco tempo gastou tudo o que possuía, e certamente 
teve a colaboração de muitos “amigos” na hora de 
gastar a sua fortuna.

Quando ficou sem dinheiro, ficou também sozinho! E 
começou a passar necessidade. E onde foram parar 
aqueles que o cercavam enquanto era rico?
Pessoas que estão a nossa volta por interesse, não 
podem ser chamadas de amigas.

Com certeza, já sofremos também decepção justa-
mente com aquele que considerávamos amigo. E 
ficamos sem chão, quando isto aconteceu!

Uma amizade verdadeira passa por muitos testes. A 
Bíblia nos lembra da história de Jó. Ele tinha amigos. 
Depois que perdeu tudo, inclusive os filhos, ficou 
cheio de feridas pelo corpo. Três de seus amigos não 
o abandonaram, permaneceram ao seu lado! Quando 
a situação dele se tornou crítica, com sua saúde gran-
demente debilitada, seus amigos, porém, sentaram-se 
do seu lado!  Ofereceram solidariedade!

“Ouvindo, pois, três amigos de Jó todo este mal que lhe 
sobreviera, chegaram cada um do seu lugar: Elifaz, o 
temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita; e com-
binaram ir juntamente condoer-se dele e consolá-lo”.

“Levantando eles de longe os olhos e não o reconhe-
cendo, ergueram a voz e choraram; e cada um, ras-
gando o seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça”.

“Sentaram-se com ele na terra, sete dias e sete noites: 
e nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que a 
dor era muito grande” (Jó 2: 11-13).

Que linda a intenção destes amigos! Foram solidários 
com Jó! Mesmo sem palavras, demonstraram o seu 
apoio a ele. É verdade que há situações em nossas 
vidas “que as palavras não resolvem”!

Sem dúvida, todos nós também, em algum mo-
mento de nossa caminhada, precisamos de amigos 
verdadeiros, que quando necessitarmos sentem-se 
ao nosso lado, e procure entender nossa dor, e se 
necessário, chorem conosco!

Este é o ideal! Porém,  mesmo que os amigos ve-
nham a falhar, sabemos que Jesus é o nosso Amigo 
por excelência!

Que possamos fazer do Senhor Jesus, não somente o 
nosso Salvador, mas também o nosso melhor amigo!
Com toda razão, a Palavra de Deus nos diz em João 
15: 13: “Ninguém tem maior amor do que este: de 
dar alguém a própria vida em favor dos amigos”.

São significativas as palavras do cântico 48 do can-
cioneiro salvacionista, que nos diz:

“Terno amigo”! Achei em Ti perdão,

Nunca me senti feliz assim;

Jardineiro do meu coração,

Cristo, Tu és tudo para mim!”. 

Que possamos fazer de Jesus, o nosso melhor Amigo!
A Ele toda a glória!

Márcio Mendes – Major
Secretário Nacional de Pessoal
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UM CONSELHO

“Não há solidão mais triste do que a do homem sem 
amizades… A falta de amigos faz com que o mundo 
pareça um deserto” escreveu o pensador Francis 
Bacon. De fato, viver sem amigos é um deserto, e é 
neste deserto árido que milhões de jovens da minha 
geração se encontram neste exato momento. Nos 
Estados Unidos, 30% das pessoas declaram não ter 
amigos para conversar. Quase metade dos moradores 
de Londres acredita que o mundo está ficando cada 
vez mais solitário (48%), aponta uma pesquisa [...]. O 
estudo ainda aponta que a solidão é mais presente 
nas novas gerações, contabilizando 36% dos jovens 
de Londres.

Além disso, nunca estivemos tão conectados e nunca 
experimentamos tantos relacionamentos superficiais. 
Como pastor, arrisco dizer que os adolescentes e 
jovens mais viciados em redes sociais ou realidade 
virtual como um todo são justamente os mais 
afetados pela solidão. São amigos de todo mundo e 
ao mesmo tempo não são amigos de ninguém. A pior 
solidão é essa que nos dá a sensação de sentirmo-nos 
sós mesmo rodeados por multidões.

Realidade virtual não resolve o problema, aliás, 
ela pode agravá-lo. O mundo é virtual, mas causa 
problemas bem reais. Os seis sintomas mais presentes 
nos viciados pelo mundo virtual são: 1. Estresse 
elevado causado pelo imediatismo; 2. Ansiedade na 
espera de receber mensagens e notificações; 3. Ganho 
de peso devido ao sedentarismo e às muitas horas na 
mesma posição; 4. Perda do contato físico, olhos nos 
olhos e abraços; 5. Falsa sensação de proximidade; 

6. Desestruturação de relacionamentos familiares.

O fato é que nós precisamos de pessoas. Viver sem 
amigos por perto é realmente um fardo muito pesado, 
pois nascemos para relacionamentos, assim como 
o fogo existe para queimar. Pensando nisso, eu 
encorajo você, leitor, a investir o máximo de energia 
e tempo que puder em relacionamentos reais. Estou 
falando de amizade. Precisamos aprender a curtir 
mais os amigos que nos olham nos olhos do que 
aqueles que nos olham pelas telas.

Como sermos amigos na era da solidão? A sabedoria 
bíblica nos oferece alguns princípios:
 
1) Amigos multiplicam alegrias (Provérbios 15:30)

Apesar dos fracassos e das más notícias, sempre há 
algo bom para compartilhar com os amigos. Uma 
vitória, um sorriso, um abraço, uma palavra, uma 
história, a rotina. Seja um amigo que multiplica as 
alegrias de quem você ama. Minha esposa é um 
exemplo de amiga que compartilha vitórias. Ao 
acordar, jamais me permite levantar da cama sem 
um abraço. Nas refeições, me disciplina a desligar o 
celular e olhar nos olhos. Ela não me autoriza a sair 
de casa sem um beijo e não me deixa dormir antes 
de compartilhar pelo menos alguma gratidão do dia. 
Ela é uma grande amiga. Ela sempre compartilha e 
me ajuda a expressar aquilo que Deus está fazendo 
em nossas vidas. Ter alguém assim é maravilhoso. 
Melhor do que adicionar “contatos” é curtir os amigos 
que multiplicam nossos sorrisos.

Amigos na era da solidão
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2) Amigos dividem tristezas (Provérbios 17:17)

A sabedoria bíblica nos ensina que verdadeiros 
amigos duplicam alegrias, mas dividem as tristezas. 
São eles que aumentam nossas vitórias, mas também 
ouvem sobre os nossos fracassos. Amigo é aquele 
que tem um depósito de lágrimas guardadas só para 
você. Em todo tempo, seja na festa ou seja no luto, ele 
sabe saltar de felicidade ou te carregar nos ombros. 
O amigo que compartilha os nossos fracassos ganha 
novo endereço: mora dentro da gente, faz tatuagens 
na alma e deixa de ser apenas amigo, passa a ser um 
irmão.

3) Amigos são poucos (Provérbios 18:24)

Um alerta: amigos que celebram as tuas vitórias e 
choram os teus fracassos não se encontram aos 
montes. Minha avó materna me ensinou que “o 
amigo de todos não é amigo de ninguém”. Quantos 
dedos você tem em sua mão? Sem pessimismo, mas 
sendo realista, este é o número de seus amigos. 
O escritor francês Jules Renard acertou em cheio 
quando escreveu que “amizade é o casamento de 
duas pessoas que não podem dormir juntas”.

4) Amigos aconselham (Provérbios 27:9)

Assim como o óleo era usado na antiguidade como 
um remédio para a pele e também para intimidar 
o mau cheiro, amigos conselheiros promovem dois 
benefícios: eles nos previnem de feridas graves da 
vida e nos fazem mais bem-sucedidos. Um bom amigo 
é aquele que sabe aconselhar. É aquele que nos 
conhece e sempre tem bons conselhos a nos oferecer. 
É aquele que nos ajuda a driblar os machucados 
da vida. Amigos verdadeiros nos livram de muito 
sofrimento desnecessário.

5) Amigos se sacrificam (Provérbios 27:17)

Você já teve a experiência de tentar cortar pão ou 
alguma coisa com uma faca cega? É frustrante. 
A sabedoria bíblica aqui é descrita de forma 
extraordinária. Assim como facas cegas precisam 
ser literalmente amoladas e afiadas para serem 

úteis, seres humanos cegos precisam de amigos que 
os amolem e afiem para que vivam melhor. É difícil 
reconhecer, mas às vezes ficamos completamente 
cegos. Amigos são aqueles que reconhecem a nossa 
cegueira e não desistem de nós. Na verdade, eles se 
sacrificam por nós até nos deixarem mais afiados. 
Eles abrem mão de si mesmos para sermos pessoas 
melhores. Para nos afiar bem, amigos podem nos 
cortar. Certa vez um amigo me disse: “Jean, você está 
cego nesta questão”. Amigos mostram nossos erros e 
procuram nos consertar. Por mais que no momento 
pareçam ofensivos e intrusos, enquanto amigos nos 
cortam, eles também nos curam.
 
Finalmente, se você não tem nenhum amigo 
assim, gostaria de te apresentar um que conheci 
na minha adolescência. Ele não falha em nenhum 
dos itens acima. Ele veio a este mundo compartilhar 
uma grande alegria conosco: sua vitória contra a 
nossa morte; e por causa da sua morte, hoje podemos 
ter vida. Ele também divide conosco as tristezas, Ele 
decidiu chorar para nos fazer sorrir. Mais ainda, Ele 
é o nosso melhor amigo, nem os poucos amigos 
que temos se comparam a Ele. Ele também sabe 
aconselhar, pois Suas palavras nos guiam até a 
verdade. E, por fim, esse amigo fez o maior sacrifício 
por nós, Ele vestiu uma coroa de espinhos para nos 
dar sua coroa de vida eterna.

Meu amigo foi um carpinteiro que viveu trinta anos 
pregando pregos em madeira e morreu pregado do 
mesmo jeito numa cruz. Meu melhor amigo é Jesus, o 
Cristo. Ele está vivo e bem ao meu lado, pois os pregos 
não puderam segurar o poder do seu amor por mim. 
O abraço dele aquece qualquer coração solitário. 
Quanto mais amigos dele somos, mais aptos estamos 
a sermos amigos de quem quer que seja. Jesus é o 
amigo que invade a nossa solidão. Procure a presença 
dele e experimente por si mesmo.

Jean Francesco é pastor presbiteriano.
Publicado Originalmente em Ultimato Jovem em 17 de 

janeiro de 2019.



12Rumo - Julho de 2021

CONEXÃO

Laços de amizade

”Perdemos vários relacionamentos interpessoais ao 
longo de nossa caminhada. Será essa uma verdade? 
Desde o princípio o homem constrói relações— mui-
tas deles, duradouras. Faz parte da vontade de Deus 
que sejamos amigos, que tenhamos amigos, pois 
somos seres relacionais. E como é bom experimentar 
o sabor doce de uma amizade verdadeira! Ser amigo 
é estar junto, compartilhar, rir e chorar.

Davi e Jônatas foram amigos até o fim de seus dias 
(1Sm 18.1-4). Essa expressão, “até o fim dos dias”, 
mostra uma profundidade de relacionamento digna 
de “inveja” em dias como os nossos. Contudo, esses 
dois jovens experimentaram a preciosidade do com-
panheirismo, estando longe ou perto um do outro. A 
amizade os tornou mais fortes para enfrentar os con-
flitos e as dificuldades. Será que hoje temos alguém 
assim ao nosso lado? Alguém que nos encoraje e em 
quem confiamos completamente? A fidelidade é hoje 
um “artigo” de luxo.

Amizades nascem de uma profunda atração pesso-
al, e às vezes é difícil de explicar. Seria como tentar 
justificar a preferência pelo azul em vez do amarelo. 
Muitos acreditam que existe uma “química” entre duas 
pessoas. Porém, será isso suficiente para sustentar 
uma amizade?

Jônatas e Davi nos mostram que a fé comum, a ca-

minhada compartilhada e o amor prático (o amor 
“agápe”, que busca o bem do outro) são a resposta 
para uma amizade verdadeira.

Qual o seu conceito sobre amizade? Será que te-
mos mais colegas que amigos? Como construímos 
uma amizade saudável? É possível cultivarmos uma 
amizade com pessoas diferentes de nós? Quais são 
as atitudes que demonstram que duas pessoas têm 
um laço de amizade? Onde temos guardado nossos 
verdadeiros amigos? O que você seria capaz de fazer 
por um amigo?

Aproveite para extrair das amizades o que elas têm 
de melhor. As diferentes fases da vida nos levam a 
crescer, a aprender, a nos relacionar e a construir 
vínculos que podem durar para sempre. Compartilhe 
o que você tem de melhor e esteja atento, pois uma 
nova amizade pode estar bem ao seu lado.

Jeverton “Magrão” Ledo é missionário.
Publicado originalmente em Ultimato Jovem de 20 de 

janeiro de 2012
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Anabelly e Eliana estavam brincando numa boa com 
seu cachorrinho Lucky ,no pátio de casa ,quando 
escutaram duas vozes vindas do outro lado do muro.

- Estou de mal com você para sempre! Disse Luiza 
para Vitória, sua amiga de sempre.
- Ah é - falou com raiva, Vitória – pois eu também não 
serei sua amiga nunca mais. Você não deixou que eu 
pegasse a sua boneca emprestada outro dia. Agora, 
eu é que não deixo você pegar as minhas. Olho por 
olho. Dente por dente. Seja isso lá o que quer dizer. 
Mas como o meu pai diz sempre, acho que é assim 
mesmo que deve ser.

Anabelly olhou assustada para Eliana, sua irmã 
menor. Elas duas nunca haviam ficado de mal um 
único dia se quer. E olha que eram irmãs. As duas 
amavam brincar juntas e compartilhavam o fiel  
Lucky. Riam a valer e se sentiam muito felizes uma 
com a outra.  Nunca havia passado pela cabeça de 
uma delas brigar por qualquer coisa que fosse, pelo 
menos até aquele momento.

As duas meninas  pegaram dois caixotes e subiram 
devagar até a altura do muro onde podiam ver 
melhor o que estava acontecendo. Viram as duas 
amigas emburradas em cantos diferentes e, pasmem, 
havia mais crianças ali que estavam dando força para 
a separação das amigas.
- É mesmo, não brinque mais com ela! Fique comigo 
, nós te emprestaremos o que você quiser. .. - como 
se quisessem comprar a amizade daquela que fora 
rejeitada pela amiga que agora não era mais.
Anabelly e Eliana conheciam Vitória e Luiza e se 
lembraram que as duas já haviam ido até a sua 
casa e lá passaram a tarde brincando com elas e o 
cachorrinho Lucky tranquilamente e que quase as 
duas ficaram de mal quando uma quis ficar mais 
tempo com o Lucky do que a outra. Anabelly se 

RUMO KIDS

Promovendo a amizade

lembrou que o que fez as duas não brigarem foi a 
atitude que sua irmã Eliana teve naquele momento. 
Ela disse: - Por que vocês estão brigando? Não há 
motivo para isso! O Lucky sempre estará aqui e vocês 
poderão brincar com ele o tempo que quiserem. A 
amizade é muito melhor do que a inimizade. Vocês 
sabiam que quem fica inimigo de uma pessoa sofre 
muito mais do que a outra? E se vocês ficarem 
inimigas as duas sofrerão? Vocês querem isso?
 
Vitória e Luiza entendiam bem o que significava a 
palavra sofrimento por várias razões em suas vidas 
e disseram , quase ao mesmo tempo, que não!

A mãe de Anabelly e Eliana, que tudo observava 
de longe enquanto fazia seu artesanato ,ficou 
muito feliz com a atitude da filha e louvou a Deus 
naquele momento, porque fora  ela que havia dito 
essas mesmas palavras à filha em outra ocasião. 
As meninas foram acostumadas a orar por todos e, 
muitas vezes, ouviam seus pais orando por inimigos, 
surgindo então a conversa sobre o assunto.

Voltando à situação da briga de suas amigas, Anabelly 
e Eliana não conseguiram fazer nada ali, pois não 
seriam bem compreendidas, mas juntas decidiram 
chamar as meninas envolvidas na briga para um chá 
de bonecas e ali promoverem a amizade novamente.

Anabelly comentou: - Isso que as outras crianças estão 
fazendo não é certo! Provocar a separação ainda 
mais! Nunca podemos fazer isso. Nós aprendemos 
sobre amizade na Escola Dominical e nas conversas 
com nossos pais. Amizade da nossa parte, sempre! 
Se a pessoa não quiser a nossa amizade , aí é com 
ela! Jesus nos ensina isso! Ele é o nosso amigo maior, 
mas se as pessoas não querem a Sua amizade , o 
problema não é mais de Jesus, embora Ele continue 
a insistir nessa amizade, porque é ela que trará o 
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Queridos(as) amiguinhos(as) , nunca promovam a 
discórdia entre as pessoas, se possível tenham paz 
com todas elas. 

“Se for possível, quanto depender de vós, tende 
paz com todos os homens”.
Romanos 12:18

Com carinho,

Tia Lilian

benefício único e a razão da nossa existência: nossa 
ligação com Deus.

As duas meninas saíram do muro e compartilharam 
a ideia com seus pais que aprovaram prontamente. 
Naquela noite Anabelly, Eliana e seus pais , na 
devocional, oraram em favor de Vitória e Luiza sem 
esquecer as outras meninas, porque estas precisavam 
tanto de Jesus quanto as duas amigas. 

Encontre as palavras a seguir no Caça-Palavras:
 (Resposta na página 02)

AMIZADE
VERDADE
HONRA

PAZ

ALEGRIA
JULHO

PARCERIA
PRESENÇA

B A M I Z A D E H P

G W U F V X A I F R

V P G T G K B T G E

E A H O N R A F J S

R R H B J U L H O E

D C C D R I E H Z N

A E I W O R G E K C

D R T Q Y I R G J A

E I O K V W I Q I T

S A J N H R A X A L

U E Z N S L N A V H

G K R Z V W Q P A Z
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