
 

 

 
 

Para sempre amigos sim, se Deus quiser 
Atualmente os tempos tem se tornado mais difíceis e as pessoas se resguardam para se 

proteger. Primeiro protegem sua vida física e depois o seu interior, muitas vezes essa proteção é 
tão grande que nos traz o medo de que as pessoas nos machuquem, pois, desde crianças não 
aprendemos a lidar com frustrações.  

Às vezes nós até vamos em direção às outras pessoas com o coração aberto, mas quando vem 
uma decepção, nos afastamos. Dessa forma, cada vez mais nos fechamos em nossos afetos, nos 
nossos contatos com os outros. Vivemos tempos em que é difícil ter uma amizade verdadeira, e o 
fechamento acontece em nós e também no outro. As pessoas estão desistindo de amar por causa 

de possíveis decepções. 
Porém o amor é um dom tão su-

blime, que não cabe somente dentro de 
nós: ele transborda. Basta notar que, 
quando somos desapontados e decidi-
mos reter o amor, não fazendo mais o 
bem, nem sendo carinhosos e fraternos 
com a pessoa que nos frustrou, não ex-
perimentamos a paz.  

Por isso para termos uma boa ami-
zade temos duas fases, o período inicial 
é o mais importante, pois é nele que a 
confiança se inicia aos poucos. 

Após o período inicial precisamos 
cultivar essa amizade para que ela possa se manter e esse período é chamado de manutenção. 
Nessa fase, é importante disponibilizar o mínimo de tempo para conversas, diálogos, partilhas, cari-
nhos, demonstrações de amor, ajuda concreta etc. Esse tempo pode ser muito longo, como anos, 
décadas ou mesmo toda a vida. 

Vemos então que a amizade é importante e fundamental para o florescimento da sociedade e 
felicidade do homem que se relaciona com o outro, pois “Ao amigo fiel não há nada que se compare, 
pois nada equivale ao bem que ele é. Amigo fiel é bálsamo de vida; os que temem o Senhor vão 
encontrá-lo.” (Eclesiástico 6,15-16). 
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