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INFORMATIVO 30 de julho de 2017 
ANO XXXII

Medite na Palavra

de Deus
"Quem tem muitos amigos pode 
chegar à ruína, mas existe amigo 

mais apegado que um irmão." 
Provérbios 18:24

Davi foi decepcionado por um amigo verdadeiro. Podemos observar isto em dois salmos de 
Davi “Até o meu melhor amigo, em quem eu confiava e que partilhava do meu pão, voltou-se 
contra mim. Salmos 41:9, 55:12-14 . 

As palavras de Davi demonstram os seus sentimentos diante de Deus e buscam entender como 
aquele que era colega, companheiro, amigo chegado, pessoa em quem confiava, tinha 
comunhão e que também adoravam ao Senhor juntos, poderia levantar-se contra ele e insultá- 
lo. Davi estava decepcionado!

Jesus aplicou este versículo do Salmo 41 a si mesmo, em João 13.18. Jesus experimentou a 
hostilidade dos homens ao ser traído por um amigo de confiança – Judas. 

Jesus foi negado por Pedro seu amigo íntimo! Onde estavam seus amigos no dia da sua 
crucificação? Somente João estava presente, mas este não enfrentou os soldados e não lhe 
deu água quando disse: "Tenho sede" João 19:28. 

Nós somos falhos e não podemos exigir do outro a perfeição. Colocamos nos ombros dos 
outros, expectativas que nem nós mesmos podemos cumprir. (Mateus 7.1-5) 

Como devemos agir então? Como Jesus, nosso exemplo perfeito, Ele deu a sua vida pelos 
seus amigos! Dar a nossa vida pelos amigos, significa morrer para nossos direitos, nossa 
justiça, nossos desejos, perdoar como somos perdoados por Deus, olhar para o outro como 
desejamos que olhem para nós, com misericórdia e graça. Considerar o outro sempre superior 
a nós mesmos. O perdão e amor do Senhor devem pautar nossas amizades. Quando nossos 
amigos nos decepcionarem, devemos agir como Jesus agiu com Pedro após sua ressurreição, 
com perdão e amando sempre! 

Amar e perdoar independe da reação do outro, é um mandamento exemplificado por Aquele 
que é o verdadeiro amigo, que morreu e pagou o alto preço para que nós fizéssemos o mesmo,
sendo seus imitadores! 

Sejamos nós amigos verdadeiros como Jesus! 
No amor do Senhor 
Roberto A. Waisman

Eu: um amigo verdadeiro



Nossas
Células

Viva essa 
Experiência!

Ministério 

Infantil

No dia 6  de agosto voltaremos com nossas 
salas! Animem-se pais e mães, 

invistam em suas crianças!  
Vocês serão os primeiros a colher os frutos!





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
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