
aqui, de modo que a Vulgata entendeu esse termo 
como “vulnos” (ferida), a LXX como traumata (ferida).

Em outras palavras, leais são as feridas [feitas] por 
aquele que ama. Amigos de verdade são leais até 
mesmo para nos machucar. São eles que nos ajudam a 
ver os nossos erros, que nos corrigem quando estamos 
errados, que apontam nossos erros. São eles que nos 
amam o su�ciente para nos machucar com a verdade. 

Pela graça de Deus, eu posso dizer que tenho 
amigos assim. Pessoas que me amam o su�ciente para 
me corrigir, confrontar e me direcionar. Graças ao amor 
deles posso dizer que hoje sou uma pessoa muito 
melhor do que seria se não os tivesse em minha vida.

Mas, e você? Que amigos você tem ao seu lado? 
Seria um grande desperdício de vida viver rodeado de 
pessoas que apenas o elogiam, concordam com você e 
acham que você sempre está certo. Seria um 
desperdício de oportunidade viver rodeado de pessoas 
que evitam machucá-lo com a verdade que você não 
vê. Seria muito triste não ter amigos que o amam de 
verdade. 

Por isso, procure amigos leais. Homens e mulheres 
que o amam o su�ciente para fazer feridas em você. 
São esses que serão usados poderosamente por Deus 
na sua vida.

Hoje meditando a respeito da vida, me lembrei de 
um verso que há muitos anos tinha marcado minha vida: 
“Quem fere por amor mostra lealdade” (Pv 27:6; NVI). A 
bem da verdade, eu não gosto muito dessa tradução da 
NVI, mas também sei que traduzir poesia hebraica não é 
fácil. O texto hebraico contém apenas três palavras: 
neemanim pitsei ‘ohev.

O primeiro e o último termo desse verso são verbos: O 
primeiro, aman é usado no Nifal (o modo verbal de Prov. 
27:6) para descrever aqueles que são leiais (�éis) ao rei 
(1Sm 22.14) ou para descrever o próprio Senhor como 
aquele que é �el (Is 49:7). Em outras palavras, esse termo 
descreve o caráter con�ável, leal e �el daquele que é 
descrito pelo segundo verbo nesse verso.

Duas traduções interessante traduções são oferecidas 
pelas antigas versões do AT para ‘ohev: A LXX traduziu o 
termo por �lós, “amigo.” A Vulgata, por outro lado, 
traduziu usando o adjetivo “diligens”, que descreve a 
qualidadade daquele que é “diligibilis”, amável, 
atencioso, cuidados. Seguindo a sugestão da LXX, até 
mesmo a tradução o�cial da Vulgata para o inglês 
(Douay-Rheims) usa o termo “friend” (amigo) aqui. 
Entretanto, acredito que a Vulgata tenha sido mais precisa 
aqui: Fiel (leal) é aquilo que aquele que ama faz. É 
verdade que um amigo verdadeiro é aquele que ama, mas 
traduzir como amigo pode encobrir o sentido mais 
especí�co do termo.

Por �m, o texto usa também o substantivo pitsei. Esse 
termo é constantemente traduzido como “ferida” (cf. Gen 
4:23; Ex 21:25; Is 1:6; Jo 9:17; Prov 20:30; 23:29; 27:6). 
Pouco espaço há para se entender o sentido desse termo 
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