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Lucas 21:19 - É na vossa perseverança que ganhareis a vossa 
alma. 

Este versículo está no contexto de uma palavra em que 
Jesus falou aos discípulos sobre os últimos dias, mas contém 
um princípio que se aplica a qualquer época ou lugar. A 
perseverança é indispensável para que a obra do Senhor seja 
completada em nossas vidas.

A mesma Palavra que ouvimos e que gerou fé em nosso 
espírito precisa trabalhar em nossa alma, renovando a mente 
carnal, colocando os sentimentos sob controle do Rei da Paz 
e fazendo com que a nossa vontade fique totalmente sujeita 
à boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. E isto não é 
trabalho para um dia, mas para uma vida inteira, até que o 
Senhor obtenha o fruto de amor, alegria, paz, longanimidade 
e tudo o que o Espírito Santo produz em nós. 

Lc 8.15 - A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido 
de bom e reto coração, retêm a palavra; estes frutificam com 
perseverança.

A Palavra nos estimula a sermos perseverantes na Palavra 
(Lc 8.15; 2 Tim 3.10-11), na oração (Ef 6.18), em meio às 
provações (Rm 5.3-5; Tg 1.2-3), sem desviar do alvo proposto 
a nós pelo Senhor (Hb 12.1) para que, depois de tudo isto, 
possamos ver o cumprimento das sua promessas (Tg 1.12).

Hb 10.36 - Com efeito, tendes necessidade de 
perseverança, para que, havendo feito a vontade
de Deus, alcanceis a promessa.

Por José Gustavo Miranda

Perseverança
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primeiros anos. Mas, como a Palavra diz que ela “nunca 
voltará vazia”, esta poderosa Palavra de Deus ia fazendo 
o seu lento e tremendo trabalho naquele coração.

Uma vez ele foi visitado pelo Jan Gottfridsson, que 
conseguiu semear um pouco mais a Palavra com a 
mensagem do propósito eterno. Ele começava a abrir 
o coração que aos poucos ia se tornando terra fértil. 
Isto aconteceu há cerca de oito anos atrás. Sua esposa 
sempre orando, procurando, com a ajuda do Espírito 
Santo, edificar sua casa e participando ativamente 
em sua congregação. Muitos irmãos a ajudavam e 
colocavam o Roberto em suas orações também, irmãos 
amados como o casal que a ganhou para Cristo e suas 
companheiras de oração e jejum às quais ela agradece 
muito pela dedicação e amor e companheirismo vividos 
nestes últimos anos. Alguns destes irmãos e irmãs 
também tentavam evangelizá-lo, mas parecia que “o 
campo ainda estava minado”.

Porém, a hora estava chegando e o Espírito de Deus 
cada vez mais inquietava aquele coração até que ele, 
não suportando mais este “assédio santo”, disse para 
ela: Quero ir num culto contigo, mas tem que ser na 
“comunidade”. Aqui entre nós ele já tinha alguns amigos. 
Quando um dos pastores (Telmo Weber) foi cumprimentá-
lo e, sabendo que foi ele quem batizara sua esposa e 
também sua mãe, ele disse para ela: “É com ele que eu 
quero falar”. De imediato convidou Telmo e Eloisa para 
tomarem um café em sua casa. Naquela primeira ocasião 
ele chegou a dizer: “Pastor, eu ainda sou um leigo ímpio 
mas quero conhecer mais da Palavra de Deus”.

Depois daquele primeiro encontro houve mais três 
nos quais Roberto foi ministrado nos fundamentos 
da fé cristã. A poderosa Palavra ia penetrando no 
fundo daquele coração até que ele não resistiu mais e 
exclamou: “quero render-me a Cristo e ser batizado”. 
E foi o que aconteceu. No dia três de maio passado ele 
desceu às águas quando também foi batizado com o 
Espírito Santo e fluiu em línguas. A alegria no céu e 
na terra foi geral. A família toda jubilava e a esposa, 
então, com certeza, era a mais feliz de todas. Agora seu 
lar estava completo. A recompensa por tantos anos de 
clamor e investimento havia chegado. E, para a glória 
de Deus, mais uma família faz parte do Seu reino. E ao 
Senhor toda a honra e toda a glória!

Por bondade e misericórdia de Deus este versículo de 
Provérbios 14.1 tem se tornado realidade no lar de Roberto 
e Idene Asakura desde que ela se converteu há 17 anos.

Ao descobrir a grandeza e a riqueza do Evangelho do 
Reino e da grande salvação no amor de Cristo, esta serva 
do Senhor passou a investir em sua família para que 
também viessem a encontrar o Tesouro que ela achou. 
Com os meninos foi mais fácil já que desde a tenra idade 
vinham ouvindo o Evangelho e chegou o tempo que 
tomaram uma decisão por Cristo e foram batizados em 
sua adolescência. Mas com o marido foi outra história. 
Roberto resistia muito aos apelos do Evangelho e vivia 
uma vida longe de Deus preocupado somente com seu 
êxito profissional e coisas materiais.

Mas Idene seguia orando e jejuando por ele e, em 
certos momentos apropriados, lançava uma semente 
no coração do marido que, muitas vezes, caía à beira do 
caminho. O solo do seu coração ainda estava rochoso nos 

Como Cristãos a nossa fé não pode estar baseada 
em uma experiência ou em um acontecimento que 
ocorreu em nossa vida, mas, sim, ela precisa estar 
fundamentada em uma Pessoa: Jesus Cristo, o Senhor! 
O texto de Marcos, acima citado, nos dá a base para 
a reflexão que aqui fazemos. O apóstolo nos mostra o 
momento que houve uma ocorrência que, certamente, 
muito edificou os discípulos, que estavam em um barco 
com o Mestre, cruzando o mar da Galiléia. Uma grande 
tragédia estava pronta para ocorrer se Jesus não a 
desfizesse. Certamente, os discípulos aprenderam uma 
grande lição que lhes auxiliaria nas muitas tempestades 
que sofreriam, ao longo da realização da missão que 
receberam de evangelizar povos e nações. Com a fé em 
seu Mestre eles souberam enfrentar as tormentas que 
ocorreram ao longo da missão de ir por todo o mundo. 
Com a fé que eles colocaram no poder de seu Mestre, 
nenhum vento, nenhuma força destruidora, nenhum 
poder, até mesmo os poderes do inferno, lhes impediria 
de serem vitoriosos, pois estamos no mesmo barco 
que Ele se encontra. Quando estamos, realmente, sob 
o poder, a graça e o amor de Jesus, poderemos estar 
tranquilos que nenhum mal nos derrubará na trajetória 
da nossa vida cristã.

Compreendemos que esses discípulos que estavam 
com Jesus nesse barco, ainda não possuíam uma total 
dependência de Jesus, pois o medo, o desespero, a 
apreensão, nessa hora os dominou. Mas, eu creio, eles 

Por Erasmo Vurlod UngarettiPor TPW

A Mulher sábia edifica a casa...

aprenderam naquele dia que: com Cristo no barco 
das suas vidas podiam sorrir no meio de qualquer 
tempestade. No nosso coração de discípulos de Jesus, 
não pode, jamais, haver o pânico, o medo, a ansiedade, 
a angústia, que angustiavam aqueles que estavam no 
barco que navegava sob forte tempestade.

Querido irmão, ou irmã, você tem ondas que se jogam 
contra o barco da sua vida? O Senhor dorme enquanto 
você sofre o temor de que algo pode ocorrer de trágico 
em sua vida? O nosso conselho para você é esse: Você 
não precisa acordar Jesus com teu desespero, pois Ele 
não dorme. Ele está presente no mesmo barco em que 
você se encontra. No seu salmo 121 o salmista tem um 
exemplo para você quando diz: “Elevo os olhos para os 
montes: de onde me virá o socorro? O meu socorro vem 
do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá 
que os teus pés vacilem; não dormitará aquele que te 
guarda... O Senhor é quem te guarda; o Senhor é a tua 
sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, 
nem à noite, a lua. O Senhor te guardará de todo o mal; 
guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a 
tua entrada, desde agora e para sempre”. Amém!

Um servo de Deus disse que: “estamos muito mais 
seguros no meio de uma tempestade do que sem Ele 
em qualquer outro lugar”. Nós precisamos aprender 
essa lição, e recordá-la, assim teremos paz e viveremos 
cheios da alegria quem dAquele que deu a sua vida por 
nós! Amém.

“Como é que não tendes fé ?”

Vidaemfamília PreservandoaPalavra
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Sempre pensei na semente como a palavra sendo 
pregada a não convertidos. Ela, porém é a mensagem 
do reino, a Palavra de Deus, que todos os dias vai 
transformando a nossa vida quando a lemos. Se for 
assim que a lemos, então chegamos à outra parte da 
parábola: o tipo de terreno. Achava que cada um é um 
tipo de terreno. Percebi que eu mesmo já fora de tipos 
diferentes em situações diversas da minha vida.

Cada vez que me deparo com a palavra de Deus, eu 
decido que tipo de terreno a semente vai encontrar em 
meu coração.

O que foi semeado a beira do caminho: é o que 
não chega a compreender a Palavra de Deus e o diabo 
arranca tudo com facilidade. Um coração rebelde e 
desobediente. A palavra não sai do estágio de semente. 
Eu já tive esse coração.

O que foi semeado em terreno rochoso: é o que tem 
uma fina camada de espiritualidade. Talvez ore, cante, vai 
aos encontros, ouve a Palavra com alegria, mas é religioso 
e superficial. Não passa da superficialidade e aparência. 
Às vezes sai um brotinho, mas seca ao aparecer o primeiro 
problema. Já fui mais vezes esse coração.

por Andreas Wondracek

O que foi semeado entre os espinhos: é o que ouve 
e recebe até com um coração sincero. E encontra 
profundidade para enraizar, mas tem espinhos. Vivemos 
num mundo de espinhos, inúmeros e atraentes. Eles 
nos cercam; as preocupações desta vida, as seduções 
por riquezas e bens e os deleites da vida. O perigo é 
que podem ser coisas lícitas e não nos damos conta que 
concorrem com a Palavra. 

Estamos na era do entretenimento. Nesse ponto 
me identifiquei muito com esse tipo de terreno, muitas 
coisas que fazia sufocavam a Palavra em mim, tomando 
espaço no meu coração e no meu tempo. Passava o dia 
me preocupando com as coisas, mesmo lendo a Palavra e 
participando da vida da igreja, não havia fruto. O que mais 
alimentamos é o que mais cresce. É uma decisão diária!

Os espinhos tornam a Palavra infrutífera. Não há 
como conciliar ambas. Muitíssimas vezes alimentava 
minha alma e deixava migalhas ao espírito. Tenho um 
arrependimento diário.

O alerta é de como usamos nosso tempo e onde 
colocamos o nosso coração.

Onde estiver o teu tesouro, ali estará também o teu 
coração. Mateus 6.21

Os espinhos me impediam de ser o último terreno.
O que foi semeado em boa terra: é o que ouve com 

bom e reto coração e guarda a Palavra. A diferença entre 
os outros solos é que este guarda a Palavra. O único que, 
como resultado, frutifica. Ele entendeu que não se pode 
amar a Deus e as riquezas, não se pode andar ansioso e 

que é preciso buscar o Reino de Deus em primeiro lugar. 
Esse tem um coração sincero e quebrantado diante de 
Deus e não um coração duro e rebelde. A Palavra é que 
vai sufocar as outras coisas.

Respondeu Jesus: Se alguém me ama guardará a 
minha palavra e meu Pai o amará, e viremos para ele e 
faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as 
minhas palavras. Jo 14.23

Eu me entristeci muito, quando me dei conta de que na 
minha vida não amava esse Jesus de quem eu tanto falava.

Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não 
somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tg 1.22 
Ouvir a palavra e não praticá-la é um engano para nós 
mesmos.

Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de 
ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. 
Romanos 5.8

A prova que Deus nos deu do seu amor foi a entrega 
de seu filho. E eu não tinha revelação de que a minha 
prova de amor consistia em apenas guardar a sua 
palavra.

Por fim, ao se despedir da terra por todos estes 
séculos, Jesus pediu como último pedido aos seus 
discípulos, o que era tão importante: Ensinar os que 
seriam feito discípulos a guardar todas as palavras que 
Ele havia ordenado. 

Amemos ao Senhor.
Pratiquemos a sua Palavra.
Ele me amou. 

Onde caiu 
a semente?
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No feriado de 1º de maio, recebemos abundante 
graça do Senhor através da ministração do amado Pr. 
João de Souza, em Torres/RS. 

O Senhor nos instruiu que o mundo espiritual 
não pode ser ignorado, precisamos ter sabedoria e 
entendimento espiritual... 

Quando Paulo fala em regiões celestiais não está 
falando de um mundo distante, nos céus, e sim de uma 
batalha espiritual que acontece no nosso dia a dia (Ef 1.2).

Em outro momento, recebemos a estratégia de ouvir 
e discernir a vontade de Deus.

Além disso, tivemos uma explanação de uma vida de 
piedade que significa “dedicação a Deus e ao próximo 
sem reservas” (1 Tm 4.7 e 8).

Durante as tardes, houve grupos de oração onde 
todos participaram.

E no encerramento do encontro houve um grande 
mover de Deus com grupos de oração, libertação e 
testemunhos.

Vimos nesses dias que Deus nos levou a um 
grande chamamento, levando-nos a sair de uma zona 
de conforto, tendo entendimento que o natural e o 
espiritual não estão dissociados, mas entrelaçados ao 
nosso cotidiano.

Sumba é um jovem de 12 anos que veio ao Brasil 
através de nosso trabalho na Guiné Bissau. O menino 
tinha esta deformidade no rosto como podem ver na foto 
e foi maravilhosamente amparado e cuidado por irmãos 
de São Paulo e Porto Alegre. Através das mãos do doutor 
Ivan(que também o hospedou em casa) e equipe sua 

<< Antes Depois >>

cirurgia foi um sucesso e hoje ele está se preparando 
para retornar à sua familia.”

O Sumba está cada dia melhor. Somos muito gratos 
ao SENHOR por Suas misericórdias.

“Quando o SENHOR restaurou a sorte de Sião, ficamos 
como quem sonha...” Salmo 126

Corpo de Cristo

Adolescentes

Batizados no mês de maio:

Informativo com o propósito de servir o Corpo de Cristo

Eni Jorge Ferraz Junior (Guilherme)
Filipe Dupont Bandeira (Marcos Bandeira)
Gardena Mor Alves (Mariluce Ribeiro)
Harold Hartz (Eduardo Arakaki)
Iran Cunha (Vinicius Ioppi)
Jéssica Mota Batista (Rita Oliveira)
Leila Cunha (Ingrid Ioppi)

Canoas
contato com Gilberto Daniel (3032-1997)
e Roberto Moreira (3466-0272)
Alvorada
contato com Ivan Huppes (3442-7461)
Dois Irmãos
contato com Ilário Dresch (3564-3889)
São Leopoldo
contato com Mauro Werkhäuser (3568-8661)

Lucas Cunha (Eduardo Arakaki)
Natiele Rousani L. Ferraz (Bibiana)
Roberto Asakura (Telmo Weber)
Rosa (Marilene Matos)

Gravataí
contato com Adriano Alves (3490-5977)
e Dione Almeida (4063-8494)
Viamão
contato com Mauro Fraga (3434-3499)
Charqueadas
contato com Cláudio Mechebeyer (3658-2592)
Cachoeirinha
contato com José Acosta (3469-5938)

OBRIGADO, SENHOR, POR ESTAS VIDAS. ALELUIA!

Locais de Encontro da Congregação
Rua Monteiro Lobato, 422 (próximo à Av. Ipiranga)
Bairro Partenon - Porto Alegre/RS
Secretaria: Das 9h às 12h - (51) 3398-3285 - 3398-3286

Chácara Figueira Frutífera - RS 118 - nº 2285
Bairro Tarumã - Viamão/RS - (51) 3485-2705

Responsável: Telmo Paulo Weber - (51) 3779-6593

Tiragem: 1000 exemplares (distribuição interna e gratuita)

ENCONTRO PARA HOMENS (a partir de 15 anos)
Dia 8/06, às 15 horas, em nossa sede. 
 
RETIRO para ADOLESCENTES (16 e 17 anos)
De 19 a 22/06, em nossa chácara. Inscrições após os cultos.
 
BATISMO
Dia 5/07, às 15h, em nossa chácara. 
 
CEIAS DO SENHOR
Dia 5/07, sábado, 19h e dia 6/7, domingo, às 9h.
 
ENCONTROS para CURA DA ALMA e LIBERTAÇÃO
Em nossa sede, de segunda a sexta, às 20h, de 14 a 18/07.

ENCONTRO para MULHERES (acima de 15 anos)
Dia 3/08, às 15h, em nossa sede.

Região Metropolitana (congregações servidas por nós)

ENCONTROS HABITUAIS:  
JOVENS, sextas às 20h, na sede
ORAÇÃO de senhoras, terças às 15h, na sede
ORAÇÃO PARA TODOS,
quintas, às 6h30 da manhã, na sede
ZONA SUL
Rua Armando Barbedo, 300 - Bairro Tristeza, 2º e 4º 
domingos do mês, às 19h  

OUÇA (pela Rádio Esperança, 1390 AM) ou ASSISTA
(pela Internet) o programa GERAÇÃO DE IMPACTO,
com apresentação de Sandra Mello. Domingos, às 19h.
 
VEJA nosso SITE pela Internet: www.igrejaempoa.com.br 
e edifique-se com bons conteúdos.

Vidaemcomunidade Comunicações
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Fotos: Susie Ungaretti



Anderson Trassi | a.trassi@uol.com.br (51) 9973-3436 | (51) 3208-0153

publicidade e propaganda       design gráfi co       web

ideias que transformam

Anunciar neste espaço é uma forma de cooperar com a obra do Reino, procurar 
estes profissionais cristãos é uma maneira de “prefefir-nos em honra”, como 
diz em Romanos 12:10. Para informações ligue: 3340-8946 - com Vitor).

ESTE ESPAÇO EM BRANCO

À SUA PUBLICIDADE.
ESTÁ RESERVADO
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QUARTA-FEIRA PROMOCIONAL: INFORME-SE
Dr. Ervino Roll – OAB/RS 9.907

Dr. Marcelo Braz – OAB/RS 78.746
Dra. Christine Roll – OAB/RS 57.097

Av. Otávio Rocha, 116, conj. 51, Centro, POA
Fones (51) 3224-5365 e 3212-5906

DIREITO DO TRABALHO,
DIREITO DO CONSUMIDOR E INSS

(51) 32370194


