
Porto Alegre/RS - Julho de 2014 | Ano 22 | nº 237

Senhor Jesus,
Meu Senhor:
Tu vais comigo e tua luz
Por onde eu for!

É certo que tu não falhas,
Embora falhe eu !

Tu não espalhas,
Tu juntas, unes, agregas
E a ninguém segregas.

Tu chamas, trazes, conclamas,
Porque amas!

Quero subir, Jesus,
Não em posição, prestígio,
Subir contigo à cruz,
E de meu eu nenhum vestígio!

Não sei assim subir
Se não me auxilias.
Ó manda teu Espírito (eu sei que há de vir)
O Espírito que tu envias!

Aleluia! Já posso escalar
Do Calvário o testemunho
Irei testemunhar, em ti falar,
Sustentado por teu punho!

Não é minha vontade
Que farei, Senhor,
A tua que é a verdade,
Que vejo em teu amor!

O teu amor, vivo e sublime,
O amor que me redime
De mim mesmo,
Do pecado e do mundo.

É o amor que vai ao fundo,
Ao fundo do meu ser!
Que bom em ti morrer... e reviver!

Por Moysés C. de Moraes

Minha oração
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pais lembram da maneira que falava: que essas coisas 
não eram de Deus.

O fruto das aulinhas que participava na sede e o 
retiro de crianças de 6 e 7 anos iam cada vez mais me 
proporcionando um maior conhecimento do amor de 
Deus pelas nossas vidas.

Muitas orações foram feitas para que meus pais se 
convertessem ao Senhor, e depois de um ano e meio 
minha mãe se batizou. Mais ainda faltava meu pai (esse 
parecia que não entendia nada das coisas de Deus que 
aos meus olhos já estavam muito claras), mas o tempo 
é do Senhor, e é claro, para aceitar Jesus, também não 
é diferente. Continuamos orando, e o Senhor no seu 
tempo, abriu os seus olhos, ele se batizou e aceitou o 
mesmo convite para viver o que já estávamos vivendo 
a alguns anos. Hoje nossa casa é rendida ao Senhor, e 
com um membro a mais, o Davi meu irmãozinho - ahh 
que também foi resposta de oração, pois desde pequena 
orava por um irmãozinho(a). Hoje vejo que através de 
uma só pessoa, Deus pode mudar o destino de não só 
uma vida, mas de uma família. O Senhor é fiel!

Irmãos obrigado por falarem de Jesus para mim. Hoje 
eu e minha família somos gratos por toda a misericórdia 
de Jesus pelas nossas vidas.

“... deixai as criancinhas virem a mim e 
não as impeçais, pois delas é o Reino de 
Deus. Em verdade vos digo, aquele que 
não receber o Reino de Deus como uma 

criancinha, não entrará nele”.
 Lucas 18:15-17

Um convite para uma aulinha na casa de uma irmã no 
bairro Humaitá, foi o começo para a conversão de nossa 
família. 

Comecei a participar de aulinhas para crianças onde 
conheci Jesus através de historinhas e trabalhinhos. 
Depois de alguns encontros, acompanhei minha tia em seu 
grupo caseiro na casa do Tio Julio e da Tia Marga, onde 
seus filhos Klaus e Julia (na época com mais ou menos 11 
e 13 anos) ministravam as aulinhas. Nunca imaginei que 
nesse dia a trajetória da minha vida mudaria.

Foi assim que me converti com seis anos de idade, 
após receber um convite para entregar a minha vida ao 
Senhor. Meus pais ainda não eram convertidos e eu era 
muito pequeninha para me batizar, mas nunca desisti do 
que acreditava, que o Senhor Jesus era o meu Salvador.

Com o coração cheio de alegria contava aos meus 
pais que havia conhecido Jesus e reproduzia em casa o 
que aprendia nas aulinhas. Meus pais ficavam felizes 
por perceber que Jesus trazia muita alegria a mim, mas 
ainda não haviam decidido pelo Senhor.

Com seis ou sete aninhos, confesso a vocês não é 
muito fácil ser uma pessoa convertida, pois é necessário 
abrir mão de muitas coisas que ensinam na escola, que 
passam na TV, músicas e festinhas do mundo. Mas meus 

Nós, que fomos remidos pelo sangue do nosso Senhor 
Jesus Cristo, não podemos fazer nenhuma ponderação 
sobre o assunto do perdão, sem termos, em primeiro 
lugar em nossa mente que perdoar é um ato soberano 
de Deus. É através do perdão que o Grande Perdoador, 
o nosso Pai Celeste, põe fim às situações que nós 
humanos criamos e que lhe foram ofensivas. O perdão é 
uma expressão do insondável amor que o Criador oferece 
aos que transgridem a sua lei e mostram arrependimento 
pelo que fizeram. O perdão é uma graça divina que põe 
um fim às trágicas situações que cometemos e que 
maculam o nosso ser. O pecado, por mais sutil que seja, 
nos distancia de Deus e, ao mesmo tempo, ele revela 
quanto nós pecadores nos distanciamos do propósito 
eterno, pelo qual Ele nos trouxe ao mundo. Todo aquele 
que é impenitente cria uma condição ofensiva à pessoa 
de Deus; isso sempre será para esse ferrenho tormento. 
O pecado precisa sempre ser reconhecido e buscar o 
perdão que lhe é tão necessário. Todo que comete um 
erro sofrerá as consequências dos seus atos, os quais 
podem colocá-lo em sérias e danosas situações que, até 
mesmo, poderão levá-lo à perda da vida eterna.

O perdão de Deus busca desfazer os desastrosos 
efeitos que surgem na vida de todo aquele que 
transgrediu a Sua lei, que foi instituída visando beneficiá-
lo. Só o perdão divino pode restaurar a relação de amor 
que o penitente invalidou com a sua desobediência. A 
razão do Pai enviar o seu Filho ao mundo foi uma só: 
resgatar para si a todos que estão sob o peso de uma 
culpa que o impede de ser um justo cidadão do Reino que 
é Eterno. A voz profética de Isaías (capítulo 53), desde 
o longínquo passado, mostra a situação trágica em que 
a humanidade se encontrava: “Todos nós andávamos 
desgarrados, como ovelhas; cada um se desviava pelo 
caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele [o servo 
sofredor] a iniquidade de nós todos” (v.6). Na obra que 

Por Erasmo Vurlod UngarettiPor Carol Leal

Um convite especial do Senhor 

foi realizada numa ensanguentada cruz, nós podemos 
ver quão grande é o amor de Deus para conosco. A lei 
sentenciava: “sem derramamento de sangue, não há 
remissão” [de pecado] (Hebreus 9.22). O sangue foi 
derramado, a cruz enodoada, o Justo lesado, para que 
todo aquele que quer ter os seus pecados perdoados 
possa ingressar na família que é eterna. Perdoar é um 
ato distintivo do “homem de dores e que sabe o que é 
padecer... ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos 
transgressores intercedeu” (Isaías 53.3 e 12).

Jesus, em certa ocasião, instruiu aos seus discípulos 
de como deveriam orar. Nesse ensino Ele colocou uma 
frase que, também, nos compromete a assumi-la sempre 
que nos dirigirmos ao Pai Celestial: “... e perdoa-nos 
as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os 
nossos devedores” (Mateus 6.12). Mas não deixemos 
de lembrar que, se nós fomos perdoados, por que não 
perdoar aos que necessitam receber o nosso amor? 
Perdoando aqueles que nos ofenderam estaremos 
fazendo o que Jesus faria se estivesse em
nosso lugar. Perdoar um pecado é um gesto
de misericórdia que é feito ao que necessita
desse nosso ato! Amém.

Uma reflexão sobre o perdão

Vidaemfamília PreservandoaPalavra

Família Leal



Corpo Vivo ><> “... para a edificação do corpo de Cristo.” - Efésios 4:12 4 Porto Alegre/RS - Julho de 2014 | Ano 22 | nº 237 5

A cada Encontro de Mulheres existe uma expectativa 
em nós sobre o que Deus vai fazer porque temos tido 
riqueza de palavra e comunhão, mais uma oportunidade 
de sermos edificadas.

No dia 1º de junho estivemos reunidas. Desde o 
início da reunião a Palavra de Deus fluía entre nós. 
Uma irmã trouxe um recado do Senhor Jesus sobre o 
arrependimento e um aviso sobre a proximidade da Sua 
volta. Outra irmã falou sobre uma visão em que todo um 
jardim se alegrava e iluminava com a chegada do Senhor 
Jesus, assim como a nossa vida.

Edoloí Adornes foi maravilhosamente usada pelo 
Senhor ao trazer o tema “Deus Zeloso”. Fomos mais uma 
vez conquistadas pelo amor do Senhor que tem esse zelo 
porque nos ama, porque nos quer 100% para Ele, que 
não quer nos dividir com nada e ninguém. Amor que se 
manifesta em cuidado. 

Como foi precioso lembrar do noivo e receber 
instruções de como nos guardar como a noiva de Cristo. 
Noiva que vai ser apresentada pura. Noiva que não se 
deixa enganar pelas astúcias do inimigo, na forma de 
sutis artifícios para nos distrair. Sutilezas que podem 
nos afastar da pureza e simplicidade devidas a Cristo. E 
os versículos, com palavras muito claras se sucediam - 
Tiago 4.5 - Ou supondes que em vão afirma a Escritura: 
É com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele fez 
habitar em nós? Ap 3.19. Eu repreendo e disciplino a 
quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te.

E a Palavra ia enchendo nosso coração de temor e 
desejo de nos guardar para esse noivo tão santo. Buscar 
o Senhor e remir o tempo. Tempo esse que por vezes é 
tão mal utilizado por nós.

Ter a Sua palavra guardada em nossos corações e 
transformada em vida e não conhecimento intelectual. 
Palavra praticada dia-a-dia, nos nossos relacionamentos, 
na oração, no jejum, enfim tudo para Ele e por Ele.

Edoloí também nos falou que o cerne da vida cristã 
é a comunhão com Deus. Nos alertou para que não 
façamos concessões seja para carne, seja para os apelos 
do mundo. Mencionou que a unidade da Igreja é fruto da 
comunhão de cada um com o Senhor. Trouxe a figura de 

muitos pianos tocando juntos, numa linda melodia por 
causa da afinação deles por um único diapasão.

Cantares 7.10 Eu sou do meu amado, e ele tem 
saudades de mim.

Finalizou enfatizando que o falar do noivo é doce e 
que, como resultado do contato com Ele, exalamos Seu 
perfume. Citou vários versículos que nos estimulam a 
buscar o Senhor com todos os nossos sentidos espirituais.

Ao final da reunião estávamos contritas, arrependidas 
e fortalecidas para continuar nossa caminhada.

E, como começou, também terminou: as irmãs 
continuavam a compartilhar palavras.

O Senhor é realmente Deus zeloso.

(Uma palavra trazida pelo querido Moysés no dia 8/06)

Em Atos 20:26-27 lemos que Paulo disse aos 
presbíteros da igreja de Éfeso: “ Estou limpo do sangue 
de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o 
desígnio de Deus.” Assim vemos Paulo uma vez pregando 
a Cristo como crucificado, depois como ressuscitado 
dentre os mortos e também como aquele que virá 
outra vez. Não sejamos homens partidários de uma das 
doutrinas só. Sem equilíbrio somos uma seita.

Nossa visão e experiência
Necessidade de visão e unção – Sem visão só temos 

emoção, entusiasmo e até poder, mas sem orientação 
e sem objetivo. Sem unção podemos saber aonde ir, 
mas sem poder para chegar lá. Não temos restauração 
da igreja sem visão e sem unção. Tudo é importante no 
desígnio de Deus. A importância de vermos o todo.    

1) A efusão do Espírito Santo. At 2:33 
Ensino e experiência do batismo no Espírito Santo.
At 1:5; 2:1-4; 8:14-17; 10:44-48; 19:1-7

Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de 
vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para remissão 
dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito 
Santo. Pois para vós é a promessa, para vossos filhos 
e para todos os que ainda estão longe. Então os que 
lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um 
acréscimo naquele dia de quase três mil pessoas.
At 2:32-41 - A igreja crescendo sobrenaturalmente. Crer, 
ser batizado e receber o Espírito Santo.

Manifestação dos dons espirituais. 
ICo 12:1-11; 12:27-31; 14:1-40

Os carismas de ICo 12 começaram a aparecer. 
O Carisma por excelência é o próprio Espírito Santo.
Os dons são todos desejáveis, mas o mais desejável 

pelo Senhor é uma vida conduzida pelo Espírito Santo. 
Os dons são para o serviço. O reascender da fé para crer 
na Palavra de Deus. Fé que justifica. (Jo 5:24) Fé como 
manifestação do Espírito. (ICo 12:9) Fé como sustento 
para a nossa vida. (Rm 1:17) Fé como fruto do Espírito. 
(Gl 5:22) É preciso negar-se a si mesmo, tomar a cruz e 
segui-lo. Deus purifica nossa vida. Jo 15:3

2) Centralidade das Escrituras. Jr 15:16
Como completa e autorizada Palavra de Deus.
Sl 119:89; Cl 3:16

Como única orientação objetiva para a vida e obra 
dos discípulos e da igreja. At 17:11

Como palavra viva produzida pelos ministérios. Ef 4:12
“Examinais as escrituras porque cuidais encontrar 

nelas a vida eterna.”            

Jesus é a Palavra de Deus que se fez carne, nele 
encontramos a vida eterna.

A Mordomia dos bens – ICr 29:14
Esta área da nossa vida não pode ser isolada. Tudo 

neste mundo envolve bens materiais.
“Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos 

exércitos.” Ag 2:8
 Toda a riqueza pertence a Deus. O que temos é para 

cuidarmos para Ele. Não há maldição em ter bens, mas 
não levamos nada daqui. É-nos dado o usufruto das 
coisas de Deus. Sl 8:6-9

 “Não andeis ansiosos de coisa alguma; em tudo, 
porém, sejam conhecidas, diante de Deus, as vossas 
petições, pela oração e pela súplica, com ações de 
graças.” Fp 4:6

Deus é quem dá forças para o trabalho. Dt 8:11-18
O nosso problema é gastar. Precisa ser bem orientado: 

Priorizar pagamentos de serviços e dívidas para com o 
erário público. Resistir ao comprar. Rm:13:7-8; Pv 20:14

Viva dentro de suas posses. (Pv 21:17) Busque a 
direção do Senhor. (Fp 4:19) A moderação é em tudo 
recomendada. (IITm 1:7)

Dar é ficar sob a bem-aventurança. (At 20:35) 
Conforme Deus nos abençoa.(Dt 16:16-17)
Dar a Deus. (Ml 3:10) Dar aos pobres. (Pv 14:21) Dar 

aos irmãos. (Rm 12:13)

O dinheiro não pode subir aos céus, mas pode realizar 
coisas celestiais na terra.

A Palavra nos ensina sobre três entregas:

Os dízimos. O dízimo não é lei, mas um método de Os dízimos. O dízimo não é lei, mas um método de Os dízimos.
Deus para aquele que entregou tudo para Deus, todos os 
seus bens e sua própria vida. Tudo é dele. Gn 14:20; 28:22. 
O Deus Altíssimo é que possui céus e terra. Gn 14:19

O entregamos à autoridade espiritual como a Palavra 
nos ensina. (At 4:34-35) Não somos legalistas, mas 
discípulos de Jesus, que deu a si mesmo por amor de 
mim. O dízimo estimula a nossa confiança no Senhor. 
Fruto de revelação, é voluntário e manifesta gratidão.

As ofertas. (Ml 3:10)As ofertas. (Ml 3:10)As ofertas.
As ofertas sacrificiais. (At 4:32-37)As ofertas sacrificiais. (At 4:32-37)As ofertas sacrificiais.
Como vai a nossa vida financeira?

por Raquel Fatturi

por Otocar Wondracek

Conquistadas pelo 
amor do Senhor

Nossa Visão e Experiência

Encontrodemulheres Encontrodehomens
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Em abril me voluntariei para um serviço com irmãos 
de um grupo interdenominacional que tem como objetivo 
levar o evangelho a comunidades carentes por meio do 
serviço médico e odontológico. Éramos uma equipe com 
irmãos de diversos locais do Brasil (São Paulo, Pará, 
Paraná, Goiás), uma irmã australiana e alguns estudantes 
americanos que estavam fazendo estágio universitário, 
porém foram incluídos pela equipe com o objetivo de 
ouvirem o evangelho.

O barco hospital saiu de Santarém e levou 10 horas 
para chegar à Comunidade Inanu, localizada à margem 
do Lago Grande do Curuai, no Pará. As pessoas que 
precisavam de atendimento à saúde vinham ao barco, 
enquanto isso evangelistas iam de casa em casa pregando 
o evangelho. A maioria da população era de pescadores 
regados por uma simplicidade e simpatia peculiar. 

Duas situações especiais marcaram bastante essa 
viagem onde pude aprender a depender do Espírito Santo 
e ver a Soberania de Deus. Uma das situações foi com um 
bebê de 9 meses que chegou ao barco com pneumonia 
grave e muita dificuldade para respirar. O barco estava 
sem oxigênio, o nebulizador estava estragado e não havia 
medicação para tratar adequadamente a criança. Logo 
me lembrei de duas palavras que recebi antes de viajar 
“Haverá uma situação muito difícil, mas ao final Deus se 
mostrará fiel” e “ora com fé, pois Deus quer manifestar 
seu milagre”. Olhando a situação como médica, a menina 
não teria muito tempo de vida ali no barco e precisava 
ser transferida com urgência para a capital. Usei os 
medicamentos que havia disponíveis e impus a mão sobre 
a cabeça da criança e clamei ao Senhor que cumprisse 

a palavra dele curando a menina em nome de Jesus e 
sustentasse a vida dela. Enquanto isso, o comandante do 
barco foi tentar contato com uma lancha conhecida como 
“ambulancha”, que faz a transferência para a capital em 
cerca de 3 horas. Porém para esse contato precisávamos 
de um sinal telefônico, que não havia desde que saímos 
de Santarém. As horas foram passando e vi Deus 
milagrosamente sustentar a vida da criança e após cerca 
de 5 horas a ambulancha apareceu para a transferência 
dela para o hospital. Deus foi fiel!

Pude viver que o Espírito Santo irá, em cada situação e 
conforme a necessidade, nos ensinar o que fazer!

Como nosso Deus é tremendo!

Os ribeirinhos 
da Amazônia

Batizados no mês de Junho:

Informativo com o propósito de servir o Corpo de Cristo

Leandro d’Ávila Cardozo (Cristian Mendes)
Loeci Ronssasni da S. Rodrigues (Katelin Dietrich)
Luana Dröse dos Santos (Paolla Barros)
Marcelo Freitas (Herberto Oliveira)
Márcia de Carvalho Freitas (Mara Oliveira)
Mateus Lopes (Lindon Johnson da Silva)
Mauro Oliveira (Eduardo Rocha)

Adriane Machado (Katelin Dietrich)
Beatriz Regine Rodrigues da Silva (Cristian)
Carine Piccinin de Araújo (Cláudia Borba)
Carolina Müller (Graziela Campos)
Cassiane da Silva (Alexandre da Silva)
Cristine de Oliveira (Natália)
Deividi Soares (Lindon Johnson da Silva)
Fábio Rodrigues Pettinelli (Cristian)  
Gabriel Henrique Roballo (João Henrique Menegotto)
Guilherme de Freitas Barcellos (Luciano Barcellos)

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)
Gravataí
contato com Adriano Alves (3490-5977)
e Dione Almeida (4063-8494)

Novo Hamburgo
contato com Aguilar (3595-4214)
Novo Hamburgo
contato com Aguilar (3595-4214)
Novo Hamburgo

São Leopoldo
contato com Mauro Werkhäuser (3568-8661)
Viamão
contato com Mauro Fraga (3434-3499)
Charqueadas
contato com Cláudio Mechebeyer (3658-2592)
Cachoeirinha
contato com José Acosta (3469-5938)

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)

ENCONTROS para CURA DA ALMA e LIBERTAÇÃO
Na sede, de 14 a 18/07, às 20h. Inscrições via 
discipuladores pelo telefone 3398-3285 (com Adriana, 
pela manhã).

BATISMO
Dia /08, às 15h, na chácara. Inscrições pelo telefone 
3398-3285 (com Adriana, pela manhã).

CELEBRAÇÃO da CEIA do SENHOR
Dia 2/08, sábado, às 19h e dia 3/08, domingo, às 9h.

ENCONTRO DAS IRMÃS (acima de 15 anos) - Dia 3/08, 
domingo, às 15h, na sede. Participe para sua edificação!

RETIRO NACIONAL para PASTORES e LÍDERES
De 19 a 22/08, na chácara. Com a participação do irmão 
Eddy Leo, da Indonésia. Informações e inscrições pelo 
site: www.retiropastores.com.br.

Região Metropolitana (congregações servidas por nós)

ENCONTRO  para DISCIPULADORES
Na sede, dia 23/08, sábado, das 9h às 13h.

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 Melo e convidados. 
Domingos, às 19h.
 
Acesse nosso site: www.igrejaempoa.com.br
e edifique-se com bons conteúdos.

Vidaemcomunidade Comunicações

por Milena Agostinho

Obrigado, Senhor, por estas vidas.
Que sejam sustentadas pelas tuas mãos. Aleluia !

por Milena Agostinho



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


