
 

Palavra e compartilhar
Meu Amigo se Relaciona | Mateus 5:43 - 48
Vamos continuar aprendendo com nosso grande amigo, Jesus! Poderíamos usar inúmeros tex-
tos para nos basear no estudo de hoje, de tanto que Jesus se relacionava, mas vamos apren-
der apenas alguns princípios pautados nesta linda passagem! Jesus nos diz que não devemos 
amar somente ao nosso próximo (nosso amigo), mas também aqueles que fazem algo contra 
nós. Jesus ainda concluiu essa passagem dizendo: “Sejam perfeitos, como o Pai é perfeito”, 
reforçando tudo que temos aprendido aqui. Podemos e devemos nos dedicar em ser como Je-
sus!

- Amizade | Perceba que Jesus nunca anulou o “amarás o teu amigo”. Ele incluiu um padrão 
mais elevado! Além de amar o meu amigo, devo amar também o que se considera meu inimi-
go. Mas antes de pensarmos em inimizade, vamos parar para refletir sobre amizade! Há uma 
profunda solidão que nos rodeia nestes dias. Para muitos, não ceder a uma vida solitária já tem 
sido um grande desafio! Jesus nunca nos disse que a caminhada da fé deve ser trilhada sozi-
nho. Pelo contrário, repetidas vezes, Jesus e a Palavra de Deus nos ensina a ter relacionamen-
tos profundos e saudáveis, não desistindo de nos relacionarmos com pessoas, especialmente, 
da família da fé! 

Quando entendemos que não fomos criados para andar sozinhos, podemos compreender o 
completo ensino de Jesus aqui. Não devemos simplesmente amar os que já são nossos ami-
gos, mas devemos lutar intensamente para amar também aqueles que fazem algo contra nós.

- Amor | Jesus nos diz para amar até os nossos inimigos. Mas a definição de amor de Jesus, 
novamente, é de um padrão muito mais elevado! O amor que o mundo prega é vazio, passa-
geiro é enfermo.

O amor bíblico é paciente e bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Não maltra-
ta, procura seus interesses ou se ira facilmente, nem guarda rancor. Não se alegra com a injus-
tiça, mas com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta (1Co 13:4-7). 

Poderíamos passar horas falando sobre cada um destes atributos do verdadeiro amor, já que 
há inúmeras lições a serem aprendidas aqui! Só podemos dizer que amamos de verdade, seja 
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os nossos amigos ou inimigos, se estamos vivendo o amor neste padrão, o padrão do nosso 
Cristo. 

Conclusão
O cristão deve ser paciente e bondoso. Não pode ser invejoso, arrogante ou orgulhoso. Não 
pode fazer o mal, ser egoísta ou se sentir confortável com a ira. Deve ter compaixão e perdoar, 
sempre! Ser justo e verdadeiro em tudo. E isso tudo, deve ser uma verdade no meu relaciona-
mento com todos, inclusive, com os que fazem algo contra mim. Só assim, estaremos vivendo 
o padrão de amor que o Senhor nos deixou!

Em João 15:15, Jesus diz que já não nos chama de servos, somente. Ele nos chama de ami-
gos! 
Jesus olha para nós, que antes éramos inimigos de Deus (Rm 5:10, Cl 1:21), e não vê mais 
inimigos. Jesus exerce o padrão elevado de amor primeiro e vê, em nós, valor suficiente para 
sermos seus amigos. Sejamos como nosso amigo Jesus!

Perguntas: 
1. Qual o maior desafio que você enxerga para se relacionar com pessoas?

2. Dentre os atributos do amor que abordamos, existe algum que você perceba que deve de-
senvolver mais? 

 
 
 


