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Medite na Palavra

de Deus

No amor de Cristo
Roberto. A. Waisman

Marcas de um amigo
Desde o nascimento somos motivados por nossos pais: “vai brincar com seu amiguinho!” Descobrimos que

amigos fazem parte de nossa caminhada. Diante de uma vida focada no “eu” e no ritmo que vivemos, vale a 

pena nos lembrarmos, o que a Bíblia diz sobre amizade. 

Em todo o tempo - O amigo ama em todos os momentos; é um irmão na adversidade.  Provérbios 17:17 

Aperfeiçoam - se mutuamente -Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. 

 Provérbios 27:17 

Amigo transforma-se em irmão-  Em todo o tempo ama o amigo e para a hora da angústia nasce o irmão. 

Provérbios 17:17 

Independe de situação econômica - A riqueza traz muitos amigos, mas até o amigo do pobre o abandona. 

 Provérbios 19:4 

Sozinho não! - É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de 

duas pessoas. Eclesiastes 4:9 

Levantam uns aos outros -  Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e 

não tem quem o ajude a levantar-se! Eclesiastes 4:10 

Amizade começa com conselhos sinceros - do conselho sincero do homem nasce uma bela amizade. 

 Provérbios 27:9 

Amigo considera o outro mais que a si mesmo -Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram

dar honra aos outros mais do que a vocês. Romanos 12:10 

Amigos podem nos decepcionar - Se um inimigo me insultasse, eu poderia suportar; se um adversário se 

levantasse contra mim, eu poderia defender-me; mas logo você, meu colega, meu companheiro, meu amigo 

chegado, você, com quem eu partilhava agradável comunhão enquanto íamos com a multidão festiva para a 

casa de Deus! Salmos 55:12-14 

Jesus exemplo de amizade verdadeira -Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus 

amigos. João 15:13 

Antes de desejarmos amigos verdadeiros, SEJAMOS NÓS AMIGOS COMO JESUS! 

No amor do Senhor Jesus. 

Roberto A. Waisman

"Já vos não chamarei servos, porque 
o servo não sabe o que faz o seu 
senhor; mas tenho-vos chamado 

amigos," João 15:15 



Nossas
Células

Viva essa 
Experiência!

Recesso 

Ministério Infantil

Nos dias 23 e 30 não haverá ministração 
infantil. Dia 23 teremos uma atividade com 

todas as crianças juntas. Não percam!!  





DOMINGO: 
Culto às 19h 
QUARTA-FEIRA:  
Encontro de Oração às 20h 
TERÇA à SEXTA-FEIRA: 
Centro de Treinamento Comunitário 
e Sede Administrativa de 13h às 19h 

ENDEREÇO: 
R: Campos Sales, 134 

(entrada R. Pe Matias, 21) 
Bairro Calafate

Tel: (31) 3371-5879 
e-mail: secretaria@gracamaior.org 

Facebook: Graça Maior BH 
Site: www.gracamaior.org

Aniversariantes da 
Semana
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Lucélia Rodrigues 

Pablo Joas Oliveira

19

27 Rogério Siqueira

Débora A. Martins27

29 Randel de Oliveira


