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Provérbios 13 (ARA)

20 Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau.
INTRODUÇÃO
Em março, seguimos com a série SIMPLIFICANDO A VIDA. Lembre-se: Não é simples simplificar a
vida, mas é possível! Hoje vamos falar sobre nossos círculos de relacionamento. Quero começar com
uma pergunta: Se você morresse hoje, quantos amigos acha que iriam ao seu funeral?! Infelizmente
temos menos amigos que pensamos. E nesses dias parece que desaprendemos ou desistimos de viver
amizades. É cada vez mais difícil ver amigos de longa data que caminham juntos. A igreja, por
exemplo, deixou de ser lugar pra se fazer amigos. Nos isolamos, e achamos bom! Nos acostumamos
comesse estilo de vida sem perceber que ele evita problemas, mas tira de nós algo precioso!
Charles Chaplin disse que “Os Seis Melhores Médicos do Mundo são: 1. Luz do sol; 2. Descanso; 3.
Exercício; 4. Dieta; 5. Auto-estima;6. Amigos”. Você tem amigos? A verdade que teimamos em
ignorar é que, se vivemos isolados, se escolhemos uma vida relacional subdesenvolvida, isso causará
estragos. Em uma vida com relacionamentos desordenados a vida simplificada será apenas um
sonho distante. Mas Deus tem nos chamado a nova vida e não iremos desistir. Você está pronto para
caminhar!? Vem com a gente!
Definindo AMIZADE – De maneira simples amizade pode ser definida como conhecer e ser
conhecido. Você é aceito como é. Mas, em contra partida, também deve estar disposto a aceitar o
outro. É um ato recíproco! Hoje queremos ser aceitos, mas não estamos dispostos a aceitar. E talvez
aqui esteja o grande problema proposto. Já que essa é a essência do cristianismo, amizades
deveriam ser algo natural para cristãos. E, a igreja, o principal lugar onde as amizades florescem.
Mas perdemos algo vital na caminhada!
Amizade demanda tempo e paciência, não só pra aceitar o outro, mas pra celebrar e chorar, pra
viver juntos. Quem não gostaria de ter amigos nesse nível? Então porque nos satisfazemos com
amizades superficiais? Porque hoje estamos centrados demais em nós e não queremos percorrer a
estrada de volta, e nos doar. O cristianismo deveria impactar diretamente essa área da nossa vida.
Mas insistimos em viver um cristianismo que cabe me nosso bolso, criado e moldado aos nossos
gostos.
A estupidez contagia – Existe um ditado que diz: Diga-me com quem andas e te direis quem és! (Não
foi Jesus quem disse isso). Alguém já falou que somos a média de nossos 5 amigos mais chegados,
das pessoas com quem passamos mais tempo. Bill Hybels conta a história do pai de um amigo de
infância que avisava pra que tomassem cuidado com quem conversavam pois “a estupidez contagia”.
Somos mais influenciáveis do que imaginamos. A nossa tendencia é acreditar que grande parte do
que fazemos é direcionado por nossa vontade. Mas a história prova que amigos são bem sucedidos
juntos, motivando um ao outro, ao ponto do sucesso de ambos ser inevitável.
Você encontra a pessoa e ela diz “Oi pastor, lembra de mim?” E a conversa sempre termina mais ou
menos assim “Eu estava indo bem, mas comecei a andar com um pessoal e acabei não conseguindo

mais ir a igreja. Mas estou bem com Deus (será?)”. Andar com as pessoas erradas nos leva a tirar
Deus da equação. Por isso I Coríntios 15.33 diz: “Não vos enganeis: as más conversações corrompem
os bons costumes”(ARA). A NVI diz: “Não se deixem enganar: “As más companhias corrompem os
bons costumes””. E Provérbio 13.20 diz “Quem anda com os sábios será sábio, mas quem anda com
os tolos acabará mal” (NTLH).
Estar em uma boa igreja é vital para uma boa caminhada. Mas a igreja não se faz sozinha. Se você
não investir tempo para construir amizades de qualidade com gente madura e compromissada
espiritualmente a nossa tendencia é entrar no modo automático. Então, ou saímos da igreja ou
ficamos só para constar. Quando nos cercamos de tolos nos tornamos como eles. Não significa
desprezar as pessoas, mas administrar bem sua vida, seu tempo. Se andamos com pessoas que
praticam coisas que não agradam a Deus, o nosso alerta precisa ligar. Ou em breve não iremos mais
achar que essas coisas são tão graves quanto Deus diz que é: orgulho, desonestidade, crueldade,
esquemas malignos, fofocas e calúnias, divisões (Provérbios 13.20).
Mas toda essa história tem o outro lado. Será que você tem sido um bom amigo? Precisamos pensar
se temos sido amigos sábios ou tolos. O que você acha? Tudo isso está diretamente ligado ao tipo de
vida que vivemos e quem é Deus para nós. Qual o impacto do cristianismo em nossa vida? Ele é
central ou apenas um acessório? Meus amigos recebem a sabedoria de Deus através de mim ou Deus
só acontece em minha vida no domingo e nego a eles o melhor que posso dar? Perguntas
inquietantes. Mas se buscarmos um amigo elas serão respondidas na prática, em nossas vidas de
acordo com a vontade e Deus. O discipulado tem a tendencia de chegar a esse ponto. Se investirmos
nossa vida sem esmorecer. Como anda sua caminhada com outros cristãos!?
ENTENDENDO O QUE A BÍBLIA DIZ PARA MIM HOJE
De isolado a conectado: ISSO É PECADO! Não há meias palavras. Me isolar e evitar o caos que a
companhia de pessoas traz, é viver longe da luz. O pastor Paul Tripp tem uma frase que diz que “o
pecado faz com que cada um de nós seja assustadoramente autocentrado. O DNA do pecado é o
egoísmo. Pecado é desejar tudo do meu modo, como eu quero e no meu tempo”. Entendeu?
Existe um monstro dentro de cada um de nós esperando pelo nosso aval. O pecado nos faz maus e
egoístas. Mas Evangelho muda isso. Cristo veio nos dar vida em abundância, vida verdadeira. Vida
comunitária!
Dietrich Bonhoeffer disse que “qualquer um que considere seu tempo valioso demais para gastá-lo
em silêncio, cedo ou tarde não terá nenhum tempo para Deus nem para seu irmão, mas unicamente
para si mesmo e para os próprios desatinos”. Não parece com a nossa sociedade? Afinal de contas
\"A humanidade quer algo distinto daquilo que Deus dá. O maior obstáculo à fé não é a falha de Deus
agir, mas a relutância do coração humano para aceitar o Deus que se digna a se apresentar a nós em
apenas um carpinteiro, o filho de Maria\" (James Edwards).
CONCLUSÃO
Quem são seus amigos? Tá na hora de colocar esse cristianismo na rua. Ainda que para isso você
tenha que correr riscos sociais. Afinal, temos que perceber que já perdemos demais desobedecendo
a vontade de Deus. Até quando vamos insistir com isso?! Hoje é o dia. Não vai ser fácil mas não
desista. Siga nessa estrada e faça amigos! Até Jesus se dedicou a tê-los. Se você realmente quer
imitá-lo é essa estrada que deve trilhar. Talvez eles já estejam na sua vida. Ou quem sabe você ainda
vai conhecer novas e boas pessoas. Não se feche. Apenas viva a partir da vontade de Deus de se
conectar!

DESAFIO
Ore por isso! Peça a Deus bons amigos. Mas é você quem vai fazê-los. Reserve tempo semanalmente
pra estar com boas pessoas. Pra abençoar e ser abençoado por elas. Tome um café. Chame pra uma
conversa. Arrisque-se!

