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A corça é um pequeno antílope ainda existente nas 
regiões da Palestina e muito citado na Bíblia ao lado 
de cabritos monteses e veados. É um animal de patas 
ligeiras que aderem firmememente às rochas escarpadas 
podendo subir muito alto em montes e picos. Sugestivo 
que a Palavra do nosso Deus afirma em Habacuque 3.19 
que “O Senhor Deus é minha fortaleza e faz os meus pés 
como os da corça e me faz andar altaneiramente.”

À semelhança destes animais ou dos alpinistas 
Deus quer nos fazer, cada dia, subir mais alto. Um 
aprendiz de alpinismo tem que ouvir seu instrutor dizer 
seguidamente: suba comigo, vou te ensinar a chegar 
aos picos. Na vida cristã não podemos ficar estagnados 
e parar na metade do caminho, não podemos entrar por 
desvios ou atalhos mas olhar firmemente para o nosso 
instrutor Jesus seguindo seus passos. E está escrito que 
“Ele deixou exemplo para seguirmos seus passos...”.Em 
Jó 23.11 também  está escrito: “Nas suas pisadas meus 
pés se afirmaram; guardei o seu caminho e não me 
desviei dele.” O instrutor de alpinismo diz ao aluno: 
pisa exatamente onde eu pisei. Jesus nos diz “segue-me, 
nega-te a ti mesmo e toma a tua cruz”(Lc 9.23). O autor 
de Hebreus afirma:”...corramos com perseverança a 
carreira que nos está proposta olhando firmemente para 
o Autor e Consumador da fé”(Hb 12.2).

Há muito que aprender nesta subida íngreme da vida 
cristã. Os inimigos vão tentar nos atacar em cada virada 
de esquina, o diabo, ao nosso derredor, vai colocar 
pedras e sarrafos para nos fazer tropeçar, a nossa 
própria carne terá momentos de abatimento e desânimo. 
Mas, como o peregrino daquele famoso livro e filme, 
nós iremos superando os obstáculos e chegaremos à 
montanha da glória quando depositaremos todos os 
nossos fardos aos pés do Salvador.

Querido irmão, querida irmã, deixo para ti esta 
advertência: “Quando te desviares para a direita ou para 
a esquerda, ouvirás atrás de ti uma palavra, dizendo: 
Este é o caminho, andai por ele”(Is 30.21). Ele mesmo 
faz “as pegadas transformarem-se em caminhos”(Sl 
85.13). “E ali haverá bom caminho que se chamará o 
Caminho Santo, o imundo não passará por ele, pois 
será somente para o seu povo, quem quer que por ele 
caminhe não errará, nem mesmo o louco”(Is 35.8).

Que o Senhor abençoe cada companheiro(a) nesta 
jornada à glória. E que juntos possamos todos chegar 
lá... (falta pouco).

Por Telmo Weber

Pés de corça
em lugares altos
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de Jesus e da força do Seu poder; imediatamente ele 
percebendo que eu queria essa nova vida ligou para a 
Débora Corrêa em Porto Alegre, e desde então ela e seu 
esposo juntamente com a igreja começaram a investir 
tempo em oração por mim e meus filhos, então me 
entreguei a Jesus. Começou minha oração então por 
meus filhos, a Déia se converteu; comecei a clamar por 
meu filho; depois de muita oração e jejum o Japa aceitou 
ir para a Chácara Nova Vida, e lá entregou sua vida pra 
Jesus. No começo eu usava de muitas estratégias, e uma 
delas era pedir pra que ele fosse buscar a irmã dele no 
culto pra ela não voltar sozinha, só que eu pedia pra ele 
ir no começo, assim ele tinha que assistir ao culto, volta 
e meia ele me ligava perguntando que horas ia terminar 
porque queria ir embora; hoje é um dos últimos a sair. 
Deus é bom!!! 

Hoje oramos pela conversão do pai deles. Quero 
deixar um versículo de ânimo para os pais que se 
encontram em luta pelos filhos, esse versículo foi-me 
entregue por uma irmã quando cheguei ao culto em 
prantos. Nunca mais vi essa irmã de nome Nara, creio 
que era um anjo do Senhor para me consolar, está em 
Jeremias 31.16,17:

“Assim diz o Senhor: Reprime a tua voz de choro, e 
as lágrimas de teus olhos; porque há recompensa para 
as tuas obras, diz o Senhor, pois teus filhos voltarão da 
terra do inimigo. Há esperança para o teu futuro, diz 
o Senhor, porque os teus filhos voltarão para os teus 
territórios.”

Deus abençoe a todos!

inclusive pessoas que não crêem em Deus, percebemos, 
que há algo fundamentalmente errado na sociedade 
em que vivemos. Quando Deus criou o primeiro homem 
Ele lhe deu uma única lei, a qual ele deveria acolher 
integralmente. O Criador lhe mostrou uma árvore, 
designada como a “árvore do conhecimento do bem e 
do mal”. Do fruto dessa árvore o homem não poderia 
comer. Pois, é o Criador quem determina o que é bom 
e o que é mau para a sua criatura. O homem não pode 
decidir por si só, o que é bom e o que não é bom para 
a sua vida. Deus criou leis para o bem do homem e lhe 
deu capacidade de executá-las para o seu benefício, 
espiritual, moral e físico. Quando o homem escolheu 
seguir a sua vontade em detrimento da vontade divina, 
quando pensou que ele poderia estar acima daquele 
que lhe criou; cheio de orgulho e desobediência ele 
quebrou a sua comunhão com Deus. Com o pecado da 
desobediência à lei divina, o homem se tornou solitário 
e perdido sobre a face da terra. Esse é um fato trágico: a 
criatura desobedecer ao seu Criador! É, assim, que vive 
grande parte da população sobre a face da terra!

Nós estudamos a Bíblia, pois, ela nos apresenta 
todo o projeto que  Deus tem para reconciliar consigo 
o mundo. Esse projeto divino da redenção das criaturas 
humanas, a Bíblia nos apresenta desde Gênesis até 
o Apocalipse. Jesus é o Agente dessa obra que visa 
resgatar a criatura para o seu Criador, é Aquele que o 
evangelista João indica como o Verbo: “o Verbo estava 
com Deus, e o Verbo era Deus” (João 1.1,2). Jesus é a 
Palavra de Deus que se fez presente no mundo, para  
realizar o Plano de Redenção que Deus tem para todas 
as pessoas que criou. Deus não gritou lá de cima do 
céu azul, o Seu plano, Ele falou no passado, através dos 
profetas (no Antigo Testamento) e através dos Apóstolos 
(no Novo Testamento). Hoje, nos temos a palavra de 
Deus que se tornou carne (Jesus Cristo), e a palavra 
escrita (a Bíblia). Ambas contém afirmações verdadeiras. 
Por que não estudá-las? Mas não esqueçamos que temos 
de interpretá-la sob a luz radiante do Espírito Santo; 
Aquele de quem Jesus disse: “mas, o Consolador, o 
Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse 
vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo 
que eu vos tenho dito” (João 14.26). Amém! 

Depois de viver quase 40 anos em trevas, finalmente 
conheci o Senhor de misericórdias, Jesus. Há muitos 
anos eu vivia uma vida de escravidão e isso afetou 
minha casa e meus filhos. Em 1990, grávida de 3 
meses da Andrea, contraí rubéola. O médico queria 
que eu abortasse, mas o pai dela me ligou e disse que 
não importava qual a deficiência que ela nascesse, 
mas que a criaríamos. Em 1994 ela teve meningite 
meningocócica. Chegando ao hospital o médico disse 
que ela tinha 24 horas de vida; entrei em desespero, 
cheguei perto da cama dela e clamei a Deus, dizendo 
que se Ele realmente existia que salvasse a minha filha. 
Ele, Senhor de misericórdia, me ouviu: sete dias depois a 
Andrea saía curada do hospital. Aleluia!!!

Depois disso comecei a frequentar algumas 
congregações; meu irmão, pastor na Quadrangular, veio 
me visitar com mais dois pastores, ficaram em minha 
casa e me falaram de Jesus, o coração ainda meio duro 
oscilava; algum tempo depois retornei para minha vida 
de trevas, e então ficou muito pior do que antes.

Consequências graves aconteceram, perda de 
apartamento, dívidas, meu filho Eduardo(Japa) 
começando a usar drogas. As pessoas me falavam, mas 
eu não acreditava, até que as coisas começaram a sumir 
de dentro de casa, ele com atitudes estranhas; foi aí 
que descobri que ele usava craque, foi uma luta muito 
grande, pois eu não sabia o que fazer. Mas o Senhor 
misericordioso colocou em nosso caminho Wilmar, 
presbítero em Garopaba. Ali ele me falou novamente 

Se alguém nos perguntar: “Por que estudamos 
a Bíblia?”, como nós  responderíamos? Certamente, 
em primeiro lugar, afirmaríamos: “Porque nós somos 
cristãos!”. E é através dela que nós o conhecemos Jesus, 
e como Ele  é o centro de toda a palavra bíblica, nós 
queremos conhecê-lo mais e mais. A Bíblia é a fonte que 
nos revela a Pessoa de Cristo, para que possamos possuir 
a Sua vida em nós, e, assim, sermos como Ele é, filhos 
de Deus. Assim, a medida que conhecemos mais de 
Cristo, nós teremos a seu caráter sendo moldado em nós. 
Cremos na Bíblia, pois, ela é o único livro que registra 
uma grande verdade, que somente Jesus, o Filho, que 
Deus Pai enviou ao mundo, pode afirmar: “...eu vim 
para que tenham vida e a tenham em abundância” (João 
10.10). O que nós mais podemos desejar além dessa vida 
de Cristo, vida que Ele nos quer transmitir plenamente, 
para que possamos ser um com Ele?

Nós estudamos a Bíblia, pois, ao lê-la nós nos 
achamos diante de uma Pessoa que é única; e que 
nos fala com uma autoridade suprema, pois, ele é o 
representante de Deus no mundo. Jesus nos possibilitou 
sermos membros de uma comunidade - a Igreja - onde 
a Bíblia surgiu, e tudo é dirigido por ela. Assim, nós 
estamos totalmente comprometidos com a Palavra porque 
estamos comprometidos com o Senhor Jesus. Jesus é a 
palavra viva de Deus presente no mundo, hoje.  

Mas, nós, também estudamos a Bíblia porque 
ela é um livro que nos fala sobre Deus, e nos mostra 
algo  importante: Deus nos fala, através desse livro 
que é sagrado para nós. Como, filhos de Deus que  
somos, mediante a obra que Jesus fez por nós na 
cruz, estudamos a Bíblia, porque ela nos mostra tudo 
o que somos, e tudo o que Deus quer que sejamos, e, 
também, tudo que Ele quer que nós façamos. A Bíblia é 
o único livro que mostra um novo mundo que Deus tem 
preparado para todos aqueles que o amam. Assim, ela 
vem até nós com desafios tremendos, com afirmações 
necessárias, e ela possui, e nos  apresenta, a resposta  
de Deus para todas as nossas indagações humanas.

 Mas há uma outra razão que nos leva, também, a 
estudar a Bíblia, e esse é   um fato que nós não podemos 
desprezar: nós vivemos em uma sociedade humana que 
perdeu o seu rumo e os mais caros valores que possuía. 
Ela  caminha para uma total degradação. Todos nós, 

Por Sandra Mello

Por Erasmo Vurlod Ungaretti

Por que estudar a Bíblia? 

Vidaemfamília PreservandoaPalavra

Eu e a minha casa
serviremos ao Senhor

Andrea, Sandra e Eduardo
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A casa que Deus deseja
Nos capítulos anteriores, aprendemos que Deus tem 

um propósito eterno: Deus quer uma casa onde possa 
habitar. Não porque ele já não tenha uma, mas porque 
gosta tanto da sua casa que deseja ampliá-la. Que tipo de 
casa Deus deseja? Antes do seu martírio, Estêvão, diácono 
da igreja primitiva, desafiou os judeus, que criam que Deus 
habitava no templo de Deus em Jerusalém: (At 7.47-50) 

Segundo o ensinamento dos apóstolos, Deus não 
habita em objetos feitos por homens. Ele só habitará no 
templo que ele mesmo construiu. No Novo Testamento, 
essa casa de Deus é a igreja. No entanto, se observarmos 
os padrões segundo os quais as igrejas de hoje são 
edificadas, descobiriremos que muitas delas não são 
construídas de acordo com as revelações dos apóstolos 
e dos profetas (Ef 3.2-11; 2.20-22; 1Co 3.10-15). 
Comparemos as igrejas de hoje com a igreja ideal, a 
morada de Deus. Que tipo de igreja Deus quer? Eis a 
definiçao e descrição mais clara que a Bíblia fornece da 
casa ou do templo de Deus: (2 Co 6.16-21) 

É importante enfatizar que nós (plural) somos o templo 
de Deus. O templo de Deus não é um indivíduo, mas uma 
comunidade. Individualmente, somos apenas partes 
isoladas do templo de Deus, e sem os outros membros da 

casa de Deus não podemos ser a expressão completa do 
seu templo. Muitos cristãos, bem como muitos livros que 
tratam desse tema, concentram-se no indivíduo e na vida 
pessoal cristã como constituindo o templo de Deus. Como 
resultado, os cristãos acabam não vendo a importância de 
viver numa comunidade interdependente. 

Quais são as características da casa que Deus deseja? 
A partir desse versículo, percebemos que a casa de Deus 
apresenta três características em particular: 

1. Uma comunidade na qual Cristo se sente em casa: 
“Habitarei neles. . .”  (...)

2. Uma comunidade na qual Cristo pode se expressar 
plenamente: “...e entre eles andarei”. (...)

3. Uma comunidade na qual Deus é a autoridade 
suprema e nós nos tornamos o seu povo amado: “...eu 
serei o seu Deus e eles serão o meu povo”.

Manifestar em vez de tornar-se 
Vimos que a verdadeira vida não é nada menos que 

ser a representação da casa do Deus trino. Precisamos 
realizar nossas atividades diárias enquanto habitamos na 
casa de Deus. Todas essas atividades são a manifestação 
do relacionamento entre as três pessoas da Trindade 
que têm morada umas nas outras. Cristo foi o nosso 
exemplo. Ele não planejou suas atividades diárias para o 
Pai, mas tornou-se uma manifestação do Pai com a ajuda 
do Espírito Santo. Cristo não planejou ensinar, curar, 
expulsar demônios e compartilhar o evangelho pelo Pai. 
Antes, foi o Pai quem ensinou, curou, expulsou demônios e 
compartilhou o evangelho por meio de Cristo com a ajuda 
do Espírito Santo (Jo 14.10; 5.17,19). Cristo não planejou 
a sua própria vida e ministério; ele apenas manifestou a 
vida e o ministério do Pai por meio do Espírito Santo. Esse 
é o modelo da vida original; a vida eterna que precisamos 
manifestar regularmente. 

Aprendendo a ser a manifestação de Cristo 
Mas continuemos a ver como podemos manifestar a 

vida do Deus trino. Nos versículos de Colossenses 3.5 a 
4.6 que citaremos a seguir, vemos como os cristãos podem 
manifestar as coisas “celestiais” que eles testemunharam 
na casa de Deus. 

1. Fazendo morrer as inclinações da carne (Cl 3.5-8) 
Esses versículos começam com a palavra “Portanto”. 

Isso quer dizer que, uma vez que percebemos o fato de que 
morremos e nascemos de novo, não pertencemos mais à 
nossa carne independente e egoísta, mas à casa amorosa 
do Deus trino. Agora temos a fé necessária para fazer 
morrer as obras da carne, obras como fornicação, paixões 
imundas, desejos malignos, cobiça. Uma fé baseada na 
visão da realidade divina é uma fé poderosa, capaz de 
fazer morrer as obras da nossa carne. Embora nossa carne 
tenha morrido num sentido “jurídico” (Cl 3.3), precisamos 
extingui-la de fato. E não podemos fazer morrer as 
inclinações da carne de verdade apenas uma vez, mas é 
algo que precisamos fazer continuamente. Assim como 

nosso corpo, antes, era continuamente apresentado à 
impureza e ao mal, agora devemos apresentá-lo “como 
escravos da justiça para santificação” (Rm 6.18,19). 

2. A vida do novo homem (Cl 3.9-14) 
Nós, cristãos, testemunhamos as coisas celestiais 

(do alto), e portanto sabemos que não somos mais seres 
independentes, que vivem sozinhos. Fomos batizados 
no corpo de Cristo para nos tornarmos um novo homem 
(Ef 2.15). Sabemos agora que somos o corpo de Cristo, 
que é um com ele, a cabeça do corpo, assim como Cristo 
também é um com o Pai e o Espírito Santo. 

Assim como nosso corpo físico não pode viver sem 
a cabeça, o corpo de Cristo não pode viver sem Cristo. 
O corpo não vive a sua vida por Cristo, mas permite que 
Cristo manifeste a vida do Deus trino nele e por meio dele. 
Vendo isso, agora cremos que Cristo e o seu corpo não 
podem ser separados um do outro. 

O versículo 11 diz que “Cristo é tudo e está em todos”. 
Portanto, ele é tudo (a reunião de cristãos que vêm de 
diferentes contextos), e ele esta’ em todos e entre todos 
(em todos esses cristãos). Revestimo-nos, assim, do amor 
que une e torna perfeito o corpo de Cristo (Cl 3.12-14). 

3. A edifificação mútua do corpo de Cristo (Cl 3.15,16) 
O encontro da célula deve se basear no que 

aprendemos acima. Esses princípios estão baseados 
no que Paulo diz em 1 Co 14.26. No encontro da célula, 
devemos adorar a Cristo como a cabeça do corpo, fazendo 
o nosso melhor, com salmos, hinos e cânticos de ação de 
graças. Precisamos deixar que Cristo se manifeste por 
meio de suas palavras entre nós. Dessa forma seremos 
capazes de exortar (repreender) e ensinar uns aos outros. 
A palavra de Deus que é entregue não é uma mensagem 
unilateral, mas um diálogo, como o que era praticado 
por Paulo nos encontros da igreja primitiva. Para usar o 
termo grego, o apóstolo praticava o dialegomai (At 20.7) 
quando falava com o povo de Deus. A palavra de Deus 
compartilhada dessa maneira gera uma transformação 
poderosa na nossa vida, porque é uma expressão do Deus 
trino por meio de Cristo na célula. 

4. As atividades diárias (Cl 3.17) 
A manifestação do Deus trino não se limita às 

atividades “espirituais” ou “da igreja”, mas também 
envolve todas as nossas atividades diárias.

Tudo o que fazemos ou dizemos deve ser feito em nome 
do Senhor Jesus; isso quer dizer fazê-lo em Cristo, porque 
o nome de Deus representa o próprio Deus. Onde duas ou 
mais pessoas se reúnem em seu nome, o Senhor está entre 
elas (Mt 18.20).

Precisamos entender que, quando realizamos nossas 
atividades diárias, nós o fazemos como membros da casa 
de Deus reunidos em espírito. Mesmo que estejamos 
sozinhos, nosso espírito, que é parte da casa de Deus, 
está conosco. É a casa de Deus que nos guia nos nossos 
respectivos caminhos. Precisamos estar em contato uns 

com os outros por meio do telefone, do e-mail ou outros 
meios todos os dias. Quando deparamos com dificuldades 
em nossa vida diária, podemos pedir aos outros membros 
da casa de Deus que nos deem forças e profetizem uma 
solução para nossas circunstâncias. Nossos irmãos e 
irmãs são as ferramentas de Deus para nos revelar essas 
coisas celestiais (do alto). É só por meio da casa de Deus 
que podemos entender como manifestar o Deus trino. 

5. O relacionamento familiar (Cl 3.l8-4.1) 
Muitos cristãos não conseguem construir um 

relacionamento ideal com sua esposa, filhos e empregados 
por que não têm vivido como a manifestação do Deus 
trino. Em vez disso, eles manifestam sua falsa identidade 
e idéias. Como resultado, a vida deles é caracterizada por 
conflitos, divórcio e divisão. Mas os cristãos deveriam ser 
especialistas na construção de relacionamentos, porque a 
fonte de todos os relacionamentos é Deus. 

Ouvi um testemunho de uma célula na qual 
alguns membros haviam rompido seu relacionamento 
com suas famílias. No entanto, quanto mais eles 
aprendiam a buscar as coisas do alto, onde o Deus trino 
habita e tem comunhão mútua, mais esses cristãos 
começaram a mudar. Houve uma restauração radical nos 
relacionamentos familiares deles, seja entre marido e 
mulher ou entre pais e filhos. Eles compartilharam que o 
fator essencial para essa restauração foi terem visto a 
glória que existe na morada do Deus trino e manifesta-la 
em seus relacionamentos pessoais. 

6. O impacto do reino do céu na sociedade (Cl 4.2-6) 
O propósito final de Deus para nós é que sejamos luz 

e sal para os que estão ao nosso redor. Deus quer que 
sejamos uma bênção para as pessoas.

Quando buscamos as coisas do alto, entendemos 
como orar pelos santos ou pelas pessoas ao nosso redor. 
Então somos capazes de identificar o kairos (o tempo certo) 
de Deus, e sabemos como usá-lo para agir de maneira 
impactante e ganhar almas. Essa é a verdadeira vida. Não 
somos criadores dessa vida, mas apenas a representamos. 
Não estamos tentando nos tornar algo ou alguém; 
estamos, antes, buscando revelar o Deus trino.

Exortando, edificando e consolando

Trechos selecionados por José 
Gustavo Miranda - Folhas 57 a 58
e 95 a 104

Livro 
“Edifique a 
minha casa”, 
de Eddy Leo

* O pastor Eddy Leo, de Jacarta, Indonésia, estará em nossa chácara 
de 19 a 22/08, para o retiro com pastores e líderes de todo o Brasil, e 
no dia 23/08, às 9h, estará em nossa sede com os discipuladores. Ele 
irá compartilhar sobre a experiência da congregação onde participa, 
que tem se destacado mesmo estando em um país predominantemente 
muçulmano. Incluímos neste Boletim um trecho do seu livro, para que 
os irmãos que ainda não o conhecem tenham uma ideia da palavra que 
ele irá ministrar entre nós.
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Durante alguns anos, Osvaldo e Marina vinham 
orando pela possibilidade de se mudarem para o Canadá 
para proclamarem o evangelho do reino naquele País. 

Osvaldo já tinha uma forte relação profissional com 
uma empresa canadense, bem como a experiência 
ministerial no Oriente médio e Europa. Deste modo, no 
ano de 2011, Osvaldo fez um pedido especial a Deus: se 
era da vontade dele que eles fossem embora para lá, ele 
gostaria de levar um canadense a Cristo.

Então, no mesmo ano de 2011 Osvaldo pregou para 
Perry, que rendeu-se a Cristo com toda a sua família! A 
partir daí, Osvaldo e Marina buscaram a direção de Deus 
quanto ao momento certo para irem embora, orando e 
conversando constantemente com o presbitério. Assim, 
deixaram o Brasil em julho de 2013, e em menos de um 
ano já estão servindo a mais de vinte pessoas que os tem 
buscado para receberem a palavra de Deus!

Osvaldo e Marina pedem que a igreja ore pelos 
seguintes motivos: 
• para que Deus envie pelo menos mais um casal que 
ombreie com eles;
• para que os corações dos irmãos canadenses que 
estão andando com eles permaneçam abertos para 
receberem todo o desígnio de Deus;
• para que o trabalho continue frutificando;
• para que Deus guarde ao Osvaldo e Marina, e seus 
filhos, Nathanael e Rafael.
Caso você queira falar com Osvaldo e Marina, o email 
de contato é osvaldocarvalhos@gmail.com.

Batizados no mês de julho:

Informativo com o propósito de servir o Corpo de Cristo

Adriana Pereira de Abreu (Elisabete Quadrado)
Brenda Fank Garcia (Márcio e Adriana Rocha)
Karina Tonet (Christiane M. Lazzari)
Lisiane de Fraga Viegas (Leandro Batista) - Gravataí
Luiz Garcia Duarte (Cleiton e Jonathan Gottfrisson)
Vanessa de Souza (Mª Helena Prestes da Cruz)
Vanessa Santos Elias (Christiane M. Lazzari)

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)
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

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)

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.

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

RETIRO de ADOLESCENTES (14 e 15 anos) - De 5 a 7/09, 
em nossa chácara. Se liguem nas inscrições!

BATISMO - Dia 6/09, às 15h, na chácara. Inscrições pelo 
telefone 3398-3285 (com Adriana, pela manhã).
 
CELEBRAÇÃO da CEIA do SENHOR - Dia 6/09, sábado, 
19h e dia 7/09, domingo, às 9h.

RETIRO de JOVENS (maiores de 18 anos)
De 19 a 21/09, na chácara. 

Região Metropolitana (congregações servidas por nós)

RETIRO DE LIBERTAÇÃO E CURA DA ALMA – De 26 a 
28/09, na chácara. Inscrições via supervisão.

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, no último 
domingo 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

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

No segundo semestre será oferecido à igreja um curso 
sobre o Evangelho de Marcos, com o objetivo de ensinar 
a usar estratégias simples no estudo da Palavra, 
empregando o Evangelho de Marcos como exemplo.
Parte dele será presencial, ministrado pelo irmão Jairo 
Junqueira dos Santos, todos os sábados, das 17h30 às 
18h30, em nossa sede - Monteiro Lobato 422. Para os 
que não puderem participar aos sábados, ou os que 
quiserem se dedicar um pouco mais ao estudo desse 
evangelho, as ministrações serão gravadas em vídeo e 
oferecidas, juntamente com atividades complementares 
(perguntas, material de apoio), via internet.
Tanto na parte presencial, quanto na internet, o curso 
está disponível – de forma gratuita – a todo discípulo 
comprometido com o Senhor, que esteja interessado em 

aprender mais sobre as riquezas de Cristo e Sua Palavra, 
comprometendo-se a ler, pelo menos, 3 vezes o livro de 
Marcos (pré-requisito para iniciar o curso). 

DATAS
O curso está previsto para ter seu início em 09/08/14. 
Na parte presencial deve se encerrar em 29/11/14. As 
atividades complementares (internet) seguem por mais 
3 semanas, concluindo-se em 19/12/14.
Para mais informações sobre o curso envie e-mail para 
12baskets.online@gmail.com. Para matricular-se e 
poder acessar as atividades via internet, inclua no 
mesmo e-mail nome completo e telefone para contato, 
informando que já leu 3 vezes o livro de Marcos.

Curso de “Marcos”

Cumprindo o “ide” 
aos confins da Terra: 
Osvaldo e Marina Sousa
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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).

Corpo Vivo ><>

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


