
 

Palavra e compartilhar
Meu Amigo é Verdadeiro | Romanos 12:9
Continuemos aprendendo sobre nosso amigo Jesus! Ele, bom, constante e amoroso, é uma fonte ines-
gotável para nós, e se continuarmos aprendendo Dele, que é nosso exemplo, certamente nos tornare-
mos mais parecidos com Ele!

Romanos 12:9

A palavra nos dá um comando direto no texto que lemos: O amor deve ser sincero. Que desafio! 
Aprendemos que Jesus é amoroso, compassivo e misericordioso ao se relacionar conosco, mas tam-
bém veremos hoje que Jesus sempre foi sincero e verdadeiro.

Que um cristão não deve, jamais, ser mentiroso, já é sabido por todos. Mas ao olhar para a maneira 
com a qual Jesus se relacionava e pastoreava, vemos que Ele era sincero e verdadeiro, tratando o que 
fosse necessário ser tratado, ainda que fosse algo tão sensível, sem nunca faltar com o amor e a com-
paixão que aprendemos nas últimas semanas.

A Verdade corrige atitudes
Jesus foi capaz de dizer a uma mulher samaritana que “ela era uma mulher de muitos maridos, e esta-
va com um homem que nem era marido dela”. Embora tão dura, a verdade não gerou feridas ou mágo-
as. Jesus a confrontou em amor, e ela imediatamente viu que Ele era alguém cheio do Espírito de 
Deus. Tudo pode ser dito de um jeito melhor, mais assertivo. Cheio de verdade, mas também de amor. 

A Verdade corrige caráter
Jesus também confrontou Nicodemos, um Fariseu (alguém muito “renomado” e conhecedor da lei), di-
zendo que ele deveria nascer de novo. Nicodemos, com toda a sua formação, simplesmente não en-
tendia, e Jesus o confronta em seu orgulho, mostrando que, embora ele pudesse se achar tão conhe-
cedor da lei, faltava ainda muito a ele. Nicodemos não ficou em crise existencial e ofendido. Jesus atin-
giu em cheio o orgulho naquele coração, e ainda assim, Nicodemos aparece muitas vezes na história, 
se tornando alguém fiel a Jesus. A verdade transforma caráter!

Conclusão
Poderíamos citar inúmeras e inúmeras histórias em que Jesus demonstrou ser verdadeiro, em todo 
tempo, e muitos versículos que nos incentivam a cultivar um amor sincero, sem mentira. Mas não po-
demos também nos esquecer que a bíblia nos ensina a ter um coração ensinável! Nem sempre esta-
remos do lado da pessoa que deve falar. Também temos de estar do lado de quem está pronto para 
ouvir, com o coração aberto a ouvir a verdade e ser corrigido. 

Avisos
Fique atento aos avisos da sua igreja local!



Jesus é a própria definição de amor, como também é a própria definição de verdade. Ele é a verdade, 
assim como Ele é o amor. Não se pode separar as duas coisas. Se amamos como Jesus, seremos 
verdadeiros como Jesus! E isso, significa que precisamos aprender a ser verdadeiros como Ele, sem 
faltar com mansidão, doçura ou compaixão. Abordando o que tem que ser abordado em nossos relaci-
onamentos, sem que isso seja motivo de destruição, mas sim de reconstrução!

Perguntas: 
1. Nem sempre é fácil ouvir algo verdadeiro, mas é necessário! Você pode apontar alguma situação em 
que teve de aprender a ter um coração ensinável e soube ouvir algo que te ajudou a crescer?

2. Você acredita que houve alguma situação em que você, tentando ser verdadeiro com alguém, aca-
bou não sendo muito bem compreendido? Hoje, acredita que poderia ter abordado isso de uma manei-
ra diferente?

 
 
 


