
CRISTO, AMIGO DOS QUE SOFREM 
 

 Alguns versos anteriores, nesse mesmo capítulo, Jesus diz a seus 
discípulos que eles não são mais servos, mas amigos. Tim Keller diz que 
a história do mundo pode ser descrita no contexto da amizade. O Deus 
Trino (Pai, Filho e Espírito Santo) existe, desde a eternidade, no contexto da 
perfeita amizade. Então, esse mesmo Deus criou os seres humanos à sua 
imagem para buscarem ter amizade semelhante uns com os outros. 
Ainda mais milagrosamente, Jesus veio à terra para ser nosso amigo. Ele 
é o melhor amigo que nunca nos deixará ou nos abandonará. Ele é o 
amigo que é fiel, mesmo a um custo imensurável a si mesmo; de forma 
que você e eu não seremos destruídos. Jesus foi para a cruz, onde ele 
perdeu o perfeito relacionamento com o Pai, para que nós pudéssemos 
ter relacionamento com o Deus infinito. Nós não fizemos nada para 
merecer isso; e ele não precisa de nós para ser completo. Nosso 
relacionamento com Deus é diferente de qualquer outro. O Deus do 
universo se torna amigo de seus inimigos. 
           Ao final de sua vida terrena, Jesus viu seus melhores amigos o 
negarem e o traírem no jardim do Getsêmani. Podemos nos ver 
claramente nessa história. Todos nos rebelamos. Todos nós o traímos 
pelos tesouros deste mundo, mas, ainda assim, ele é um amigo que nos 
ama o tempo todo. Um amigo que passou pela morte mais dolorosa, 
humilhante e que o separaria de Deus. Ele enfrentou a pior condição de 
silêncio - isolado, completamente sozinho, sem amigos naquele momento 
em que morreu na cruz - para que você pudesse ser trazido à comunhão 
com ele e ser chamado de amigo. Ele é aquele amigo que, com os braços 
abertos e perfurados na cruz, estava recebendo você em sua vida. 
Quando você tem noção disso, quando essa verdade está arraigada 
profundamente em seu coração, ela o liberta para ser amigo daqueles que 
podem rejeitar o seu amor e seu cuidado. Se Jesus é seu amigo, então 
você pode aceitar a rejeição daqueles que talvez não tenham nada para 
lhe dar. 
           Se eu sei que Jesus me acolheu em seus braços abertos e que ele me 
ama, não importa o que eu faça, eu também posso amar os que sofrem, 
mesmo se eles me machucarem. Eu posso ficar ao lado deles, mesmo 
quando eles não têm nada para me oferecer. Quando Jesus entra em sua 
vida, e você experimenta a graça de Deus, você tem esperança de fazer 
amizade com os que sofrem. Se você está sozinho em sua busca de amar 
aquele que está sofrendo, você pode ter certeza de que Jesus é o Grande 
Sumo Sacerdote que pode se identificar com você. Ninguém já esteve tão 
solitário quanto Jesus lá na cruz. Ali ele foi abandonado não só por seus 
amigos, mas por Deus, o Pai. Jesus se tornou sem amigos para que 
pudéssemos ter amizade com Deus. Ele deseja que sua amizade com ele 
seja o impulso de sua amizade com os outros. 

Dave Furman 
(Extraído do Ministério Fiel) 
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ESCOLA DOMINICAL – 9h 

Prelúdio 

 

Abertura 

Salmos 5.1-3 

Hino 129 - “Vigilância e Oração” 

Oração 

 

Êxodo 20.12 

Hino 395 - “Amor no Lar” 

Oração 

 

Pastoral 

Aniversariantes da semana 

Agradecimento aos visitantes 

Oração com as crianças 

Avisos  

 

Cânticos Espirituais  

“Não há Deus Maior” 

“Teu Santo Nome” 

 

Estudo da Palavra 

Separação das Classes 

 

Encerramento 

Hino 

Oração final 

 

Poslúdio                                                               

Prelúdio 

 

Adoração 

Isaías 41.8-10 

Cântico – “Amigo de Deus” 

Oração 

 

Coro 

 

Contrição 

Tiago 4.1-4 

Hino 159 – “Bondoso Amigo” 

Oração Silenciosa 

Oração Audível 

 

Ação de Graças 

Cânticos Espirituais 

Oração com as crianças 

 

Edificação 

Coro 

Leitura Bíblica e Mensagem 

 

Consagração 

Hino 151 – “O Melhor Amigo” 

Instituição do Sacramento 

Hino 299 - “Renovação”  

Bênção Apostólica 

Amém Tríplice 

 

Poslúdio 

LITURGIA DO CULTO – 19h30 

PARTICIPAÇÃO NA LITURGIA 

Hoje: Pb. Márcio Próximo (12): Semi. Mizaél 



 

05.05 - Maria Isabel Barbi 
05.05 - Luciana Araújo 
06.05 - Luiz Reis  

Domingo - 9h 

Escola Bíblica Dominical  

 

Domingo - 19h30 

Culto de Adoração  

       

Terça-Feira - 19h30 

Reunião de Oração 

 

Quarta-Feira - 19h30 

Reunião nos Lares 

 

Quinta-Feira - 19h30 

Estudo Bíblico 

 

Sexta-Feira - 19h30 

Ensaio do Coro 

NOSSA PROGRAMAÇÃO 

NOSSOS CONTATOS 

Secretaria 

(19) 3617.7879 

 

Gabinete Pastoral 

(19) 3617.7880 

 

Casa Pastoral 

(19) 3557.0395 

       

Vice-Presidente Conselho 

Claudinei de Paula 

(19) 99904.0041 

 

Presidente Junta Diaconal 

Rafael Mancuso 

(19) 3023.0252 

GRUPO DE CRISTÃOS É PRESO NO AEROPORTO DO CAZAQUISTÃO - 

Um grupo de cr i stãos foi  preso no aeroporto 
do Cazaquistão contrabandeando literatura cristã. Segundo relatos de 
um colaborador da Portas Abertas no país, os cristãos tinham na baga-
gem cerca de 30 livros e, por isso, foram detidos e levados à delegacia 
de polícia, onde foram interrogados. O grupo consiste em cristãos de 
diferentes nações – Rússia, Cazaquistão e outros países da Ásia Central, 
a maioria deles cristãos ex-muçulmanos. Oremos pelos cristãos e líderes 
das igrejas no país, principalmente por aqueles que pastoreiam igrejas 
secretas e cristãos ex-muçulmanos. (Missões Portas Abertas) 

ANIVERSARIANTES 

NOTAS 

08.05 - Marcel Takaoka 
10.05 - Davi Martins 
10.05 - Valdir Tersi 

DATA AGENDA DE PROGRAMAÇÃO HORÁRIO 

02.06 (Dom) 
Culto Noturno 

Rev. Carlos Machado 

Diretor do Seminário Presbiteriano do Sul 
19h30 

15.06 (Sáb) 
16.06 (Dom) 

Jantar de Casais 

Culto Noturno 
  

Rev. Ivan Gomes Pereira 

IP São João da Boa Vista – SP 

19h30 

19h30 

21.07 (Dom) 
Rev. Osni Ferreira 

Missionário no O.M. 
19h30 

25.08 (Dom) 
Rev. Marcos Nicoli Nápoli Filho 

Missionário na Albânia 
  

AGENDA DE ORAÇÃO 
01. ENFERMOS: Juel/Edena, Ildiko (Hilda) Rocha, Nivaldo Cavalaro 
(irmão da Helena), Rute (irmã da Noemi - leucemia), Célia Alves (Celinha), 
Dna. Rose (mãe da Magda), Nancy Reis (cirurgia), Luiz Reis, Creuza da 
Silva, Pedro da Silva, João (vizinho da Creuza), Alaércio, Roberto Zacco-
ni. 

CULTO INFANTIL 
HOJE DIA 12 

Renata e Vitor Nika e Naya 

DIÁCONOS 
HOJE DIA 12 

Luizinho e Carlos José Cremonesi e Gabriel 

REUNIÕES 

REUNIÃO DE ORAÇÃO

(Terça-Feira) 

ESTUDO BÍBLICO   

(Quinta-Feira) 

Dc. Jean Rev. Célio 

SANTA CEIA - Hoje, por ocasião do culto noturno, teremos o privilégio 
de nos aproximar da Mesa do Senhor. 

PROJETO ANA - Hoje, logo após o ensaio do coral, às 18h50, no Depar-
tamento Infantil, nossas mães estarão orando pelos filhos. Todas as mu-
lheres da igreja estão convidadas.  

CONVOCAÇÃO AO CONSELHO – Ficam convocados todos os mem-
bros do Conselho para a reunião a ser realizada amanhã, dia 06 de Maio, 
às 19h30, nas dependências da própria igreja. 

CULTO NOS LARES – A Reunião dos Lares desta quarta-feira, dia 08, 
será na casa de nossos irmãos Januário e Derli. Saída da igreja, com caro-
nas, às 19h. 

BAZAR – Neste sábado, dia 11, a partir das 14h, teremos nosso BAZAR 
da SAF, no Salão Social. Toda renda obtida será encaminhada aos mis-
sionários apoiados por nossa igreja. Esperamos a colaboração de todos. 

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA – O Conselho convoca a Assem-
bleia Geral Ordinária para se reunir no dia 26 de Maio p.f., logo após a 
Escola Dominical, às 9h, com a seguinte pauta: 1) Eleição do Secretário 
de Atas da Assembleia; 2) „ouvir, para informação, o relatório do movimento 
da igreja, no ano anterior e tomar conhecimento do orçamento para o ano em 
curso’ (Art 9, letra ‘d’- CI/IPB). 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA – O Conselho convoca a 
Assembleia Geral Extraordinária para se reunir no dia 26 de Maio p.f., 
às 19h, contando com o exercício devocional do culto público em nosso 
Templo, com a seguinte pauta: Venda de Imóvel. Para tal, se faz neces-
sária Assembleia Extraordinária, de acordo com o Estatuto da Terceira 
IPB Rio Claro, Cap. III, §2º, letra “d”, a fim de: “adquirir, permutar, alie-
nar, gravar de ônus real, dar em pagamento imóvel de sua propriedade e aceitar 
doações ou legados onerosos ou não, mediante parecer prévio do Conselho 
e, se este julgar conveniente também do respectivo Presbitério”. Ressalta-se o 
§ 2º, onde diz que “Para tratar dos assuntos a que se referem as alíneas “c”, 
“d” e “f ” do parágrafo anterior, a assembleia deverá constituir-se de membros 
civilmente capazes." Disposições Gerais: a) A lista dos membros civil-
mente capazes estará à disposição para ser assinada das 19h às 19h45.  

ESCOLA BÍBLICA DE FÉRIAS – A nossa Escola Bíblica de Férias será 
na terceira semana de Julho (15 a 20). Contamos com você para ajudar 
neste importante trabalho. Os interessados devem procurar nossa irmã 
Cilmara.  

CESTA BÁSICA - Os irmãos que desejam contribuir com alimentos 
para a cesta básica, favor entrar em contato com a Junta Diaconal, para 
que possamos realizar a divisão dos alimentos a serem doados. 

 


