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O que é amizade? 

























Uma das mais belas qualidades 

da verdadeira amizade é 

compreender e ser 

compreendido. 

 

Lucius Annaeus Seneca 



O maior dom da vida é a 

amizade, e eu a recebi. 

 

Hubert H. Humphrey 



Andar com um amigo no escuro 

é melhor do que caminhar 

sozinho na luz. 

 

Helen Keller 



O amigo verdadeiro é aquele 

que entra enquanto o resto do 

mundo sai. 

 

Walter Winchell 



A amizade é sempre uma 

responsabilidade doce, nunca 

uma oportunidade. 

 

Khalil Gibran 



Um amigo leal vale dez mil 

parentes. 

 

Euripides 



O amor é a única força capaz de 

transformar um inimigo em amigo. 

 

Martin Luther King, Jr. 



Um amigo verdadeiro, 

espontaneamente, aconselha 

justamente, auxilia prontamente, se 

aventura impetuosamente, toma 

tudo pacientemente, defende 

corajosamente, e continua amigo, 

imutavelmente. 

 

William Penn 



Um verdadeiro amigo é alguém que 

está lá por você quando ele preferia 

estar em qualquer outro lugar. 

 

Len Wein 



A amizade é desnecessária, como a 

filosofia, como a arte ... Não tem 

nenhum valor de sobrevivência; 

pelo contrário, é uma daquelas 

coisas que dão valor para a 

sobrevivência. 

 

C. S. Lewis 



Um amigo é alguém que lhe dá 

total liberdade para você ser você 

mesmo. 

 

Jim Morrison 



São os amigos que você pode 

chamar às 4 da manhã que 

importam. 

 

Marlene Dietrich 



A melhor época para fazer amigos é 

antes de você precisar deles. 

 

Ethel Barrymore 



A linguagem da amizade não são 

palavras, mas significados. 

 

Henry David Thoreau 



Desejar ser amigo é uma tarefa 

rápida, mas a amizade é um 

amadurecimento lento. 

 

Aristóteles 



Verdadeiros amigos nos esfaqueiam 

pela frente. 

 

Oscar Wilde 



Amigo deve ser aquele em cujo 

entendimento e  virtude podemos 

confiar, e cujo conselho podemos 

valorizar tanto pelo seu senso de 

justiça e sua sinceridade. 

 

Robert Hall 



Amigo 



25  Isaque, pois, edificou ali um altar 

e invocou o nome do Senhor; então 

armou ali a sua tenda, e os seus 

servos cavaram um poço.  

26  Então Abimeleque veio a ele de 

Gerar, com Aüzate, seu amigo, e 

Ficol, o chefe do seu exército.  

 

      Genesis 26 



Lexicon :: Strong's H4828 - merea` 

ַ  ֵמֵרע 

Transliteration 

merea` 

Pronunciation 

mā·rā'·ah (Key)   

Part of Speech 

masculine noun 

Root Word (Etymology) 

From ַָרָעה( H7462) in the sense of companionship 

Dictionary Aids 

TWOT Reference: 2186f 

KJV Translation Count — Total: 7x 

The KJV translates Strongs H4828 in the following manner: companion 

(4x), friend (3x). 

Outline of Biblical Usage 

companion, friend, confidential friend 

Strong’s Definitions [?](Strong’s Definitions Legend( 

ַ  mêrêaʻ, may-ray'-ah; from H7462 in the sense of companionship; aֵמֵרע 

friend:—companion, friend. 

Aquele que 
acompanha 



11  E falava o Senhor a Moisés face a 

face, como qualquer fala com o seu 

amigo. Depois tornava Moisés ao 

arraial; mas o seu servidor, o 

mancebo Josué, filho de Num, não 

se apartava da tenda.  

 

      Êxodo 33 



Lexicon :: Strong's H7453 - rea` 

ַ  ֵרע 

Transliteration rea` 

Pronunciation rā'·ah (Key)   

Part of Speech 

masculine noun 

Root Word (Etymology) 

From ַָרָעה( H7462) 

Dictionary Aids 

TWOT Reference: 2186a 

KJV Translation Count — Total: 188x 

The KJV translates Strongs H7453 in the following manner: neighbour 

(102x), friend (42x), another (23x), fellow (10x), companion (5x), other (2x), 

brother (1x), husband (1x), lovers (1x), neighbour (with H1121) (1x). 

Outline of Biblical Usage 

friend, companion, fellow, another person, friend, intimate, fellow, fellow-

citizen, another person (weaker sense), other, another (reciprocal phrase) 

Strong’s Definitions [?](Strong’s Definitions Legend( 

ַ ַ rêaʻ, ray'-ah; orֵרע   rêyaʻ; from H7462; an associate (more or lessֵריע 

close):—brother, companion, fellow, friend, husband, lover, neighbour, × 

(an-) other. 

Aquele que está 
próximo 



13 Ninguém tem maior amor do que aquele que dá 

a sua vida pelos seus amigos. 

14 Vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu 

lhes ordeno. 

15 Já não os chamo servos, porque o servo não sabe 

o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho 

chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu 

Pai eu lhes tornei conhecido. 

16 Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para 

irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de 

que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu 

nome. 

 

      João 15:13-16 



Lexicon :: Strong's G5384 – philos φίλος 

Transliteration philos 

Pronunciation fē'-los (Key)   

Part of Speech 

adjective 

Root Word (Etymology) 

A primitive word 

Dictionary Aids 

Vine's Expository Dictionary: View Entry 

TDNT Reference: 9:146,1262 

KJV Translation Count — Total: 29x 

The KJV translates Strongs G5384 in the following manner: friend (29x). 

Outline of Biblical Usage 

friend, to be friendly to one, wish him well 

a friend, an associate 

he who associates familiarly with one, a companion 

one of the bridegroom's friends who on his behalf asked the hand of the 

bride and rendered him various services in closing the marriage and 

celebrating the nuptials 

Strong’s Definitions [?](Strong’s Definitions Legend( 

†φίλος phílos, fee'-los; properly, dear, i.e. a friend; actively, fond, i.e. 

friendly (still as a noun, an associate, neighbor, etc.):—friend. 

Aquele que deseja 
o bem do outro 


