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Jesus disse que toda a autoridade lhe foi dada no céu 
e na terra. Se alguém não reconhecer isso, não muda 
a verdade de que Ele é o Senhor dos senhores. Um dia 
Pilatos perguntou se Jesus sabia que ele, Pilatos, tinha 
o poder de libertá-lo ou de matá-lo. A resposta de Jesus 
mostra claramente que Deus não havia perdido o controle 
da situação: “Nenhuma autoridade terias sobre mim se de 
cima não te fosse dada.” Jo 19.11

Você sabe quem governa acima das autoridades 
estabelecidas na terra? Nabucodonosor, o imperador 
babilônio, teve que reconhecer um dia de que o Altíssimo 
tem domínio sobre o reino dos homens. (Dn 4.34-35). 
Os homens querem ser deuses. O diabo também o quis 
ainda no céu. Mas nós, podemos juntos declarar que 
todo poder foi dado ao Senhor Jesus? A autoridade não 
muda, mas podemos ou não glorificar Jesus.

Será que reconhecemos em todas as nossas coisas de 
que tudo é dEle, por meio dEle e para Ele? A Ele, pois, a 
glória eternamente. Ou ainda colocamos nossa esperança 
de que o povo é que governa? A democracia diz: “Tudo é do 

povo, por meio do povo e para o povo”. Ser maioria não é 
pré-requisito para a verdade, nem para o certo e nem para 
a vontade de Deus.

Nestas eleições vamos votar, sim, mas orando para 
que o Senhor seja reconhecido como o Rei dos reis. Jesus 
de fato tem toda autoridade. Ele tem poder para fazer, Ele 
tem o direito para fazer, Ele está autorizado para fazer. 
Quando dizemos “em nome de Jesus” é porque fazemos 
algo na sua autoridade.

Jesus recebeu esta autoridade porque venceu o 
mundo, o pecado, o diabo e a morte. Alguém fez algo 
maior por nós, homens?

Por Otocar Wondracek

Todo poder te foi dado no céu e na terra
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verdadeira comunhão. Sem ele a paz não terá lugar no 
nosso coração. Deus é paciente com os descalabros 
da sociedade humana, pois Ele sabe que o seu amor 
é a única força que pode direcioná-la para o grande 
e glorioso evento final, aquele que em breve se 
concretizará. 

É dito que Jesus “tendo amado aos seus que estavam 
no mundo, amou-os até o fim (Jo 13.1).” Esse é o amor 
que possui uma continuidade ímpar; amor que nunca 
se rompe. Jesus amou Judas, mesmo sabendo que ele 
o trairia, e amou a Pedro, consciente que o negaria. 
Ele ama a cada um de nós, pois sabe que ainda somos 
imperfeitos, e que a nossa santidade ainda não alcançou 
a qualidade, que gozaremos em plenitude na eternidade. 
Esse amor divino se encontra a nossa disposição e ele 
nos sustenta até o fim, o fim que ainda não chegou, 
mas em breve chegará e se expressará com toda a sua 
grandeza. Se nós guardarmos e utilizarmos o amor que 
vem do alto, ele nos levará a estarmos eternamente 
com o nosso Senhor e com aqueles que, antes de nós, já 
partiram para o Reino do eterno amor.

Nós precisamos manter em nós esse amor que vem 
do Pai, só ele fará as mudanças radicais que em nós 
precisam ser feitas. É esse amor que nos impulsiona a 
fazermos ações corretas. Ele é como uma chama, que 
deve arder intensamente em nós e, partindo de nós, 
inflamar outros corações. O apóstolo faz uma afirmação 
categórica: “O amor jamais acaba” (vs 8). Essa é uma 
proclamação que indica sua eternidade. Valores como 
a fé e a esperança, que hoje são tão necessárias, 
permanecerão, mas o amor continuará superando a 
cada um deles. O amor é e sempre será o maior dom que 
vem de Deus para todos nós que cremos que Ele é Amor! 
Amém!

Em 17 de janeiro de 2011 minha vida começava a 
mudar. Numa viagem a serviço juntamente com outro 
colega, sofremos um grave acidente de trânsito na BR 290, 
em Rosário do Sul. Quem passava pelo local descartava 
qualquer possibilidade de sobreviventes naquele carro 
esmagado por uma carreta com 30ton de ferros.

Mas uma pessoa havia sido resgatada dali com vida. 
Sim. No momento do acidente, passou um agricultor 
caminhando na beira da faixa e correu até o local, puxando 
do meio das ferragens um corpo que ainda respirava, um 
corpo em que ainda pulsava um coração. Então, parou 
um carro e correu um homem que se dizia médico, do 
país vizinho, Argentina, e prestou os primeiros socorros 
até a chegada do resgate. Ali começava a luta pela vida. 
Levado até a UTI do Hospital de Rosário do Sul, sendo 
necessária a remoção para Porto Alegre no dia seguinte, 
lá se foram 50 dias de internação e cirurgias no Hospital 
Cristo Redentor. Mas neste período, algo de extraordinário 
aconteceu. Uma colega de trabalho pediu a um grupo de 
pessoas que fossem orar por mim no leito, pois eu estava 
muito mal e precisando de ajuda. Nisso, entra no quarto 
um homem com uma Bíblia na mão dizendo que viera me 
trazer a palavra de DEUS e se eu gostaria de ouvir.

Durante o diálogo, cheguei à conclusão que eu havia 
servido ao Exército Brasileiro juntamente com aquele 
homem, há 10 anos atrás, na cidade de Bagé. Era o Iran 
Cruger. Ficamos maravilhados com o momento que o 
SENHOR estava nos proporcionando. A partir dali, foram 
várias visitas até a alta hospitalar, com um retorno 

inesperado para uma cirurgia de emergência devido o 
rompimento do intestino, com sério risco de morte. Depois 
da minha segunda alta, fui morar na zona sul e então, o 
amado Iran fez contato com a amado Jetro para me dar 
uma atenção naquele início de caminhada, pois no leito, 
eu havia aceitado entregar minha vida ao SENHOR. Os 
grupos caseiros foram acontecendo e eu entendendo o 
sentido da vida em CRISTO. Numa cadeira de rodas, os 
irmãos oravam sobre meu corpo e especificamente minhas 
pernas, que estavam decretadas a não caminharem mais, 
pois os médicos disseram que a lesão na medula havia 
sido grave. Mas DEUS é o médico dos médicos. Minhas 
pernas começaram a mexer e os sinais da glória do 
SENHOR já começavam a se manifestar mais e mais. Fui 
batizado nas águas e a partir dali, a vida começou a mudar 
completamente. Logo veio o batismo no Espírito Santo e 
as bênçãos eram evidenciadas diariamente.

Hoje, já estou caminhando com a ajuda ainda de um 
andador, mas com a satisfação de uma vida nova em 
CRISTO e trazendo comigo minha filha Lívia, a qual DEUS 
me concedeu para que eu honre SEU nome e a leve no 
caminho da salvação desde já.

Isso tudo foi sorte? Já ouvi várias vezes as pessoas 
após olharem as fotos, dizerem que foi sorte.

Como não atribuir tamanha graça a DEUS?
Como esquecer DAQUELE que morreu por nós na cruz?

JESUS É MARAVILHOSO!

O apóstolo Paulo nos instrui que o amor de Deus, 
quando vem a nós, nos leva a “tudo sofrer, tudo crer, 
tudo esperar e tudo suportar” (I Co 13.7). O amor “que 
tudo sofre” possui a graça de nos levar a crer que 
podemos nos sobrepor a tudo que possa nos machucar, 
magoar, fazer padecer ou entristecer. 

Esse amor divino nos capacita a perdoar os maus 
tratos que venhamos a sofrer. Como ele não tem limites, 
ele nos leva a “tudo crer”. Ele, e somente ele, pode nos 
despojar dos deficientes sentimentos que temos. É ele 
que nos leva a compreender que a graça divina pode 
mudar o que nos parece algo negativo em uma bênção 
que nos traz benefícios.

Esse amor que o Pai Celeste nos dedica, que “tudo 
espera”, estando presente em nós, resolve os problemas 
que temos conosco hoje. Quando o aguardamos, a solução 
do nosso problema virá no momento oportuno; assim, 
com fé devemos aguardá-lo. É esse amor que nos dá a 
segurança de que somos filhos do Pai Eterno, podendo 
nós chegar bem perto dele, pois nada temos a perder.

O amor divino faz mudanças em nossa maneira de 
ser. Ele nos leva a alcançar uma posição mais alta, pois 
quer que alcancemos a mesma estatura que o Filho de 
Deus tem. É esse amor divino que nos leva a “tudo sofrer, 
tudo crer, tudo esperar e a tudo suportar”.

O amor que flui do Pai vem a nós, seus filhos, 
extinguir nossas ansiedades, nossos medos e quaisquer 
sentimentos negativos que possamos ter. Deus tem o 
amor que nos leva a confiar de que, no dia de amanhã, 
nossos problemas terão soluções. O mal, que hoje nos 
desgasta, colocado sob o amor divino, se transforma 
num grande bem.

O amor eterno de Deus nos leva a ser pacientes como 
Ele é. O amor, que “tudo suporta”, é o sustentáculo da 

Por Leandro Oliveira

Por Erasmo Vurlod Ungaretti

O grandioso amor
que vem de Deus

DEUS é maravilhoso

Vidaemfamília PreservandoaPalavra
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Não é necessário muito observar ou pensar, para 
concluir que a situação na Pátria e no mundo não é boa. 
E não se trata de uma conclusão pessimista. É a pura 
realidade. Mas não é tempo de ficar chorando! Para nós 
é hora de confiar no Senhor, porque sempre foi assim. O 
Senhor Jesus o disse: “No mundo passais por tribulações, 
mas tende bom ânimo; eu venci o mundo.”(João 16.33). 
É hora de ir para a frente! Sem medo! Se chorarmos 
agora, que seja em oração, por vermos que não temos 
caminhado em acordo com a visão, a fé e as promessas 
que temos recebido de nosso Deus. Importa agora 
levantarmos para dizer “sim” a Ele, nosso Pai celeste. Mas 
não é levantarmos da oração! Pelo contrário: é hora de 
levantarmos de nosso comodismo e inércia! Ficaremos em 
oração ativa! Oraremos, enquanto iremos nos movendo 
decisivamente, seguindo o exemplo dEle, Jesus, com 
ânimo redobrado.

Jesus não escondia o que pensava de homens públicos 
ou privados. Tinha opinião firme e radical. Ao rei da 
Judéia, Herodes, preposto do Império Romano, enviou 
seus discípulos, com um recado assim: “Ide dizer a essa 
raposa que, hoje e amanhã, expulso demônios e curo 
enfermos e, no terceiro dia, terminarei” (Lucas 13.32). 
Nada de ficar aos prantos, por causa da perseguição. 
Nada de omissão, para fugir às consequências. Nada de 
confundir espiritualidade com o ficar boiando entre as 
núvens de ilusões ideológicas. Queremos ser como Jesus? 
Paguemos o preço, sem temores e vacilações. Ele garante 
a vitória! Ele em nós é a única senda da vitória. É a única 

esperança da glória (Colossenses 1.27). O verdadeiro tom 
e melodia do Evangelho é o de alegria e vida abundante. 
Avante! Avante!

Para falar de nossa condição no mundo, Jesus, na 
força da simplicidade do seu ensino, usou duas coisas bem 
comuns. Disse que seus discípulos são luz do mundo e 
sal da terra. A luz é ativa, dá testemunho de sua presença 
esclarecedora e de oposição às trevas. O sal provoca uma 
reação química de influência preservadora e saborosa. 
Aleluia! Não estamos no mundo para sermos vítimas 
passsivas, cultivando frustrações. Se nos fizerem vítimas 
de injustiças, seremos mais parecidos com Ele! Que nosso 
testemunho seja ativo e corajoso! 

Nossa atitude em tempo de eleições
Estamos em cima de eleições, novamente. As eleições 

não decidem tudo. Mas elas oportunizam, sim, nosso 
testemunho. Recebemos o Espírito Santo, que põe Jesus 
dentro de nós, para qualificar o nosso testemunho. A 
Igreja não pode brincar com o Espírito Santo, porque o 
Espírito Santo não brinca com ela. Quanto às eleições, 
Ele habita e opera nos discípulos que buscam ser eleitos, 
porque crêem que Deus os chamou para a função pública. 
Ele opera em nós, discípulos que iremos votar. Os que 
buscam o nosso voto sabem que, em função legislativa 
ou administrativa, terão muitas oportunidades para 
testemunho e também terão muitas tentações e provações. 
Precisarão, pois, e muito, de nossa oração perseverante. 
Eles não são perfeitos, como nós também não somos, e 

poderão errar, mas confiaremos neles, não nos incrédulos.
Não esqueçamos, portanto: nossa prioridade, além de 

escolher os candidatos, é orar, orar mais, orar com fervor, 
orar sempre. É bem claro que nossa tarefa é sempre a 
mesma: viver e anunciar Aquele que fez por nós o que 
jamais poderíamos fazer por nós mesmos, mas Ele confia 
que agora faremos o que Ele nos dá para fazermos, em 
testemunho de Seu  amor e senhorio!

Nosso testemunho não pode depender de situações 
idealizadas por nós, apesar de todo cuidado que devemos 
tomar quanto ao lugar, a oportunidade e o modo de 
nosso testemunho. Quando diante de Herodes, sabendo 
quem esse era, e o que esperava dEle, Jesus nada falou, 
nenhuma palavra. O Seu silêncio disse tudo!

O exemplo da menina Amy
Pensando na idealização de nosso testemunho, 

lembrava, na semana passada, da história de uma 
meninazinha de olhos castanhos que, em oração, pediu a 
Jesus que lhe desse olhos azuis como os de sua mamãe. 
Logo depois de sua oração, procurou um espelho e, 
desapontada, descobriu que seus olhinhos continuavam 
castanhos... foi, então, falar com sua mãezinha e esta 
apenas lhe disse: “Deus te fez assim, minha filhinha, e 
Ele deve ter um bom motivo para que teus olhinhos sejam 
castanhos”. 

A meninazinha creu, cresceu e seu nome era 
Amy Carmichael, uma notável mulher que se tornou 
missionária na India, e que Deus muito usou nos perversos 

círculos religiosos pagãos daquele país, que praticavam 
a prostituição ritual, para o que muitas meninas e moças 
era ali desviadas e usadas. Amy, ali, quando passava pó de 
café na sua pele, para ficar mais parecida com os hindus 
que desejava ganhar para Cristo, descobriu que isso lhe 
seria completamente inútil, se tivesse olhos azuis! 

Avante, irmãos !
Pense nisso, meu irmão, minha irmã! Tu não tens que 

imaginar no que poderias ter ou ser, que facilitasse o teu 
testemunho. Nada de idealizações que, ao invés de ajudar, 
paralizam. Há uma realidade. Como discípulo de Jesus, já 
recebeste o Espírito Santo? Então, nada te falta. Avante, 
sem vacilar. Tua vida e testemunho serão contabilizados 
nos céus, mas seus efeitos serão percebidos aqui em nossa 
cidade, na Pátria e por onde andares.

Não alimentemos ilusões. As coisas não serão fáceis 
para nós. Jesus, porém, não foi negativo com Ele próprio, 
nem com sua Igreja, tu e eu! Pelo contrário, quando Pedro 
tentou desviar o Senhor da anunciada morte de cruz, 
Jesus o repreendeu e disse a ele e aos demais discípulos, 
claramente: “...e as portas do inferno não prevalecerão 
contra ela”(Mateus 16.18). Lembra sempre: Ele estava a 
falar de nós, sua Igreja!

Amados, o amor de Deus pode ser  descrito como “o 
amor infiltrado”. E assim Ele quer que sejamos em nosso 
contexto: O Brasil, amado por Ele e por nós!

Lembre também: Jesus está às portas. Ele vem e Sua 
vitória será plena, completa, total. Amém!

Exortando, edificando e consolando

Por Moysés C. de Moraes

Nosso Brasil,
nosso lugar de testemunho

Cristo em nós
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Batizados no mês de setembro:

Informativo com o propósito de servir o Corpo de Cristo

Ada do Canto (Elisabete Filikoski Barski)
Maria Apparecida Rocha (Elisabete Filikoski Barski)
Arani Pires (Margarida Prates - Gravataí)
Bruno Bernardo Silva (Cristian - Gravataí)
Fernanda (Marjane Barcelos - Gravataí)
Igor Rafael (Marcos e Fabiane - Gravataí)

Larissa Câmara (Sílvio e Rita Câmara - Gravataí)
Lucas Webber (Claiton Silva - Gravataí)
Maria Bernardes (Rosélia Freitas - Gravataí)
Sara Rodrigues de Almeida (Dione e Luciane Almeida - Gravataí)
Viviele Maria (Bruna - Gravataí)

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)

ENCONTRO DE MULHERES
Dia 12/10, às 15h, na sede

RETIRO DE ADOLESCENTES (12 e 13 anos)
De 17 a 19/10, na chácara. Inscrições após os cultos.

RETIRO DE CRIANÇAS (8 e 9 anos) 
De 25 e 26/10, na chácara. Prazo final de inscrição: 
15/10 (com encontro de pais destas crianças).

CURSO “PAIS RESPONSÁVEIS”
De 28 a 30/10 e 4 a 6/11, das 20h às 22h na sede. 
Inscrições com Telmo e Eloisa Weber pessoalmente
ou pelo fone 3779-6593.

BATISMO
Dia 1/11, na chácara, às 15 hs. Inscrições pelo telefone 
3398-3285 (com Adriana, pela manhã).

CELEBRAÇÃO DA CEIA DO SENHOR
Dia 1/11, sábado, 19h e dia 2/11, domingo, às 9h.

PIC-NIC Pais e Filhos(de 1 a 5 anos)
Na chácara - dia 09/11 a partir das 10h.

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

ComunicaçõesVidaemcomunidade

Continuando as ministrações, Eduardo Barbosa, o 
Duda, falou sobre o senhorio de Cristo, nos convocando a 
andarmos em santidade e obediência.

Depois de uma noite com bastante tempo para 
compartilhar e estar junto, no domingo, Samir falou de 
Jesus, o nosso melhor amigo.

Foi lindo ver o Espírito Santo fluindo e operando, 
muitas vidas foram transformadas, situações foram 
colocadas na luz, decisões por Cristo foram tomadas 
e alguns fora batizados no Espírito Santo. Por meio 
Dele e para Ele são todas coisas, a Ele, pois a glória, 
eternamente, amém!

Um belo encontro
de casais num belo dia

Retiro de Adolescentes

Nos dias 5 a 7 de setembro, 70 adolescentes de 14 e 
15 anos e uma equipe de 45 jovens estiveram em retiro. 
O tema central foi o que Jesus disse em João 14:6 - “Eu 
sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao pai 
senão por mim.”

Na sexta a noite, depois de uma recepção bem 
divertida, Otocar nos mostrou que quem vê ao Pai, vê 
a Cristo. A rendição a Jesus é o começo para uma vida 
de intimidade com o Pai. Já no sábado pela manhã, 
Demétrius nos falou sobre Deus Pai, Deus Filho e Deus 
Espírito, ressaltando que Jesus é a credencial para 
irmos para o céu. De tarde, houve um momento muito 
proveitoso de comunhão e alegria.

Num ensolarado domingo de setembro, dia 14, um grande grupo de  180 casais 
com alguns filhos, estiveram reunidos para terem comunhão uns com os outros 
e ouvirem duas edificantes palestras sobre a grande importância da paternidade 
espiritual e natural. Telmo Weber desenvolveu a urgência que há no perigoso 
mundo de hoje de os pais salvaguardarem suas esposas e filhos assumindo o que 
chamamos de paternidade responsável. Cabe ao pai ser o protetor e senhor de seu 
lar seguindo o modelo de Cristo e sua Igreja. Se os homens de Deus falharem a 
ruina dos lares é iminente e é isto que estamos vendo suceder na sociedade atual e 
até na igreja. Ismael Oliveira deteve-se a ensinar com muita graça sobre educação-
formação dos filhos desde a mais tenra idade dando destaque aos verbos amar, 
ensinar, admoestar e corrigir. Ilustrou sua palestra com experiências muito ricas 
de sua própria família e de outros irmãos enfatizando que se cumprirmos bem com 
a palavra de Provérbios 22:6 nossos filhos jamais se desviarão dos caminhos do 
Senhor. À tarde houve um período de perguntas e respostas com debates sobre o 
que tinha sido ministrado. A sensação geral é que o domingo tinha sido de grande 
proveito para todos e por isto também dizemos aleluias ao Senhor!

Por Gabriela Wodtke

Por Telmo Weber

FÉRIAS NO CAMPING 
PRAIA DE SÃO PEDRO

Garanta sua vaga para o período 
das férias de 2014/2015.

Faça sua reserva pelos telefones
3024-0230 ou 9239.8088 (Lourdes)
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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).
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QUARTA-FEIRA PROMOCIONAL: INFORME-SE

Av. Júlio de Castilhos, 596 - Conjunto 610 - Centro Histórico - Porto Alegre/RS
(51) 3026-5500 - www.lkk.adv.br

Consultas - Vacinas - Cirurgias - Exame laboratorial e Ecogra�a - Banho e Tosa

Rua Aurélio Reis, 13 - Itú-Sabará - Porto Alegre/RS - (51) 3348-7555 - 3344-4385

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


