
Comece Fazendo Amigos
Certo dia, a professora 
da Escola Dominical, a 
Srta. Célia, perguntou 
para nós crianÇas:

--Vocês sabem de 
alguém que ainda não 
conhece Jesus como o 
bom amigo que Ele pode 
ser?

Eu sabia de alguém. 

Ela nos deixou pensar a respeito, 
e depois disse:

--Talvez Jesus esteja pedindo 
para você ser amigo daquela 
pessoa. Amizade é um primeiro 
passo importante para ajudar as 
pessoas a conhece-Lo melhor.

Ricardo havia recém chegado na nossa pequena comunidade agrícola, e 
ainda não tinha amigos. Nós éramos vizinhos, mas isso não significava que 
morávamos do lado um do outro. A família de Ricardo morava numa fazenda 
a pelo menos 3 quilômetros da nossa casa. Eu fiquei conhecendo Ricardo 
porque estávamos na mesma turma de segundo ano na nossa escola, e 
também pegávamos o mesmo ônibus escolar.

Então, quando a Srta. Célia fez aquela pergunta, eu pensei imediatamente no 
Ricardo. 



--Jesus, ajude-me a encontrar uma forma de fazer amizade com o 
Ricardo - orei. - Quero ajudá-lo a conhecer Você.

Apenas algumas semanas antes, eu havia ganhado um ioio brilhante 
e colorido, que se tornou o meu presente de aniversário favorito!

No próximo dia de escola, quando Ricardo entrou no ônibus, eu 
decidi conhecer melhor o meu colega. Afastei-me para o lado e fiz 
espaÇo para ele se sentar.

--Ói, Ricardo!

--Ói, Cristiana - respondeu Ricardo, e 
sentou-se.

--Ricardo, você gostaria de ver o meu ioio? 

--Adoraria! - respondeu Ricardo, 
experimentando-o.

O ônibus não tinha muito espaÇo para usar o ioio, então eu disse para 
ele:

--Quando chegarmos à escola, vou lhe ensinar alguns truques que eu 
aprendi. Já sei fazer ‘volta ao mundo’ e ‘cachorrinho passeando’. 

Ricardo ficou impressionado. Jesus usou aquele io-io para responder 
à minha oraÇão. No caminho para a escola, nos revezamos brincando 
com o ioio.



--Ricardo, você conhece Jesus?-
perguntei.

--Não, acho que não-respondeu 
Ricardo.-É alguém que eu deveria 
conhecer?

--Eu acho que você ia gostar muito de 
conhecê-Lo.

 --Por quê? - perguntou Ricardo.

Nunca tinha ouvido alguém me fazer 
aquela pergunta. Então fiquei calada, 
pensando a respeito.

--Porque Ele é um bom amigo - disse para 
Ricardo. -Acho que você também ia gostar 
que Ele fosse seu amigo.

No domingo seguinte, a mãe de Ricardo 
levou-o de carro até à pequena igreja 
da cidade, e Ricardo participou da nossa 
Escola Dominical.

Passaram-se três anos, e durante esse 
tempo todos nós que participávamos 
da Escola Dominical, continuamos a 
aprender mais sobre Jesus. Quando 
chegou o verão, fizeram um acampamento 
especial para as crianÇas da Escola 
Dominical, e Ricardo e eu também fomos.
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Uma noite, enquanto estávamos sentados em volta da 
fogueira, o líder do acampamento aproximou-se do 
fogo e jogou uma pinha. Enquanto a pinha estourava 
e ardia, o líder explicou:

--Se alguém tem um testemunho especial sobre algo 
que Jesus fez por você, jogue uma pinha na fogueira 
e depois conte sua história.

Para minha surpresa, Ricardo levantou-se. Ele jogou 
uma pinha na fogueira  e contou para todo mundo:

--Eu conheci Jesus porque 
alguns anos atrás a minha 
amiga Cristiana me falou sobre 
Ele. Estou muito feliz por ela 
ter feito isso!

Eu fiquei muito feliz! Nem sabia 
que Ricardo se lembrava que eu 
o havia convidado para conhecer 
Jesus, e me senti honrada com o 
que ele disse.

Agora, muitos anos depois, 
eu ainda estou fazendo 
amigos e lhes dizendo que 
Jesus também quer ser amigo 
deles. É simples levar outras 
pessoas a conhecer Jesus 
como nós conhecemos. 
Comece fazendo amigos.
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