
BONS AMIGOS – O PRAZER DE SERVIR 

 

Uma pequena estória para reflexão – Ad. 

- Nunca se esqueça de seus amigos, aconselhou o pai ao jovem filho que havia casado 

recentemente! Lembre-se fortuitamente de ligar, passear ou fazer algo com eles. 

Serão mais importantes na medida em que você envelhecer. Independentemente do quanto você 

ame sua família, os filhos que porventura venham a ter, sempre precisará de amigos... 

 

Que estranho conselho! Pensou o jovem. Com certeza os meus pais, irmãos, minha esposa e meus 

filhos serão tudo que necessito para dar sentido à minha vida! Contudo, o jovem filho satisfez os 

conselhos do pai.  



Manteve contato com seus amigos e anualmente aumentava o seu relacionamento com eles. 

Com o passar dos anos o filho foi compreendendo as sabias palavras do pai. O tempo e a natureza 

realizam mudanças sobre os homens que passam a entender que amigos são baluartes de suas vidas. 

 

O tempo passa, a vida acontece, a distância separa e as crianças crescem, o amor fica anêmico. O 

coração se rompe, os pais morrem. Os empregos vêm e vão, as pessoas não fazem o que deveriam 

fazer e colegas esquecem os favores e carreiras terminam. Os filhos seguem a sua vida como tão 

bem foi ensinado, mas, os verdadeiros amigos estão lá, não importa quanto tempo e quilômetros os 

separem. 

Um amigo nunca está mais distante do que o alcance de uma necessidade, torcendo por você, 

intervindo em seu favor e esperando você de braços abertos, abençoando sua vida! 

No entanto, infelizmente existe também aquele que se diz amigo, mas que gosta apenas de ser 

servido e não de servir!  

Desconhece o “Prazer de Servir” texto de Gabriela Mistral Prêmio Nobel de Literatura 1945. 

 



 

Gabriela Mistral, pseudónimo escolhido de Lucila de María del Perpetuo Socorro Godoy 

Alcayaga (Vicuña, 7 de abril de 1889 — Nova Iorque, 10 de janeiro de 1957), foi uma poetisa, 

educadora, diplomata e feminista chilena   Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Gabriela_Mistral 

 

Assista clipe O Prazer de Servir com interpretação do amigo; José Henrique de Freitas: 

http://www.outorga.com.br/O%20prazer%20de%20servir.wmv 

“O servir não é próprio dos seres inferiores.” 

“É belo fazer tudo aquilo que os outros se recusam a fazer...” 

 

Quando iniciamos esta aventura chamada VIDA, não sabíamos das incríveis alegrias ou tristezas 

que estavam adiante. Nem sabíamos o quanto precisaríamos uns dos outros. 

“Ser feliz é: encontrar força no perdão, esperança nas batalhas, segurança na aflição, e amor nos 

desencontros. Assim você será cada vez mais apaixonado pela vida. Descobrirá que ser feliz não é 

ter uma vida perfeita, mas usar as lágrimas para irrigar a tolerância.”  

“A VIDA é um espetáculo imperdível”. 

Letra e música: Rocha - cantor Mikéias – arranjo: Gabriel em: 

http://www.outorga.com.br/musicas/Bons_amigos_Mikéias_piano.mp3 

Interpretação do texto: Antonio Messias 

http://www.outorga.com.br/musicas/24_A_vida_é_um_espetáculo_imperdível_Rocha_AM.mp3 
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Bons Amigos 

Letra: Joaquim Maria Machado de Assis 

Música: Luiz Antonio Batista da Rocha 

 

Machado de Assis (* 21/06/1839 - + 29/09/1908) 

Abençoados os que possuem amigos, os que os têm sem pedir. 

Porque amigo não se pede, não se compra, nem se vende. Amigo a gente sente! 

Benditos os que sofrem por amigos, os que falam com o olhar. 

Porque amigo não se cala, não questiona, nem se rende. Amigo a gente entende! 

Benditos os que guardam amigos os que entregam o ombro pra chorar. 

Porque amigo sofre e chora. Amigo não tem hora pra consolar! 

Benditos sejam os amigos que acreditam na tua verdade ou te apontam a realidade. 

Porque amigo é a direção. Amigo é a base quando falta o chão! 

Benditos sejam todos os amigos de raízes, verdadeiros. 

Porque amigos são herdeiros da real sagacidade. 

Ter amigos é a melhor cumplicidade! 

Há pessoas que choram por saber que as rosas têm espinho. 

Há outras que sorriem por saber que os espinhos têm rosas! 

 

Ouça a música Bons Amigos interpretada pelo cantor Mikéias, com arranjo de Gabriel em: 

http://www.outorga.com.br/musicas/Bons_amigos_Mikeias2.mp3 

Ouça a interpretação do texto por Jota Carvalho: Bons Amigos – Machado de Assis: 

http://www.outorga.com.br/musicas/Bons_Amigos_Jota.mp3 

http://www.outorga.com.br/musicas/Bons_amigos_Mikeias2.mp3
http://www.outorga.com.br/musicas/Bons_Amigos_Jota.mp3


CARACTERÍSTICAS DO AMIGO DE VERDADE - por Geração de Valor 

 

 

 

1- Amigos de verdade preferem correr riscos e falarem a verdade, mesmo se isso não lhe agradar; 

2- Amigos de verdade o aceitam como você é, mas eles gostam tanto de você que não se 

conformam que os seus limites não possam ser superados; 

3- Amigos de verdade dizem "não" quando você quer fazer algo errado; 

4- Amigos de verdade pedem ajuda a terceiros quando percebem que você está no buraco sem ter 

medo de passar por dedo duro; 

5- Amigos de verdade estão acima de interesses financeiros; 

6- Amigos de verdade NUNCA desistem um do outro; 

7- Amigos de verdade, mesmo depois de velhos, serão sempre aquelas crianças que passavam horas 

brincando juntas. 

 

Luiz Antonio Batista da Rocha 

Eng. Civil e de Segurança 

Membro da Academia Barretense de Cultura - ABC 

http://www.facebook.com/CanalGeracaodeValor

