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“... para a edificação do corpo de Cristo.” - Efésios 4.12

Corpo Vivo ><>

Que no ano de 2015, cada um de nós, como 
discípulos de Jesus, possamos focar estas três verdades.

Todos nós, como povo de Deus, estamos numa 
guerra; e como soldados (II Tm 2.3) combatemos o 
bom combate (I Tm 1.18/6.12). Jesus já é o vencedor! 
Tudo foi consumado na cruz, onde o Filho de Deus/
Homem venceu todos os inimigos. Resta-nos, porém, 
um apropriar em fé e trazer para a nossa experiência e 
prática toda a vitória de Jesus sobre o pecado, a carne, 
o velho homem, o mundo e a satanás em nossa vida.

“Todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta 
é a vitória que vence o mundo: a nossa fé.” I Jo 5.4.

Temos um caminho a percorrer depois de entrar pela 
porta do reino e vida de Cristo Jesus e um alvo a alcançar: 
A imagem e semelhança do amado Jesus! (Fp 3.12-14)

Cada dia sermos mais parecidos com Jesus através 
da vida dele em nós, a esperança da glória. (Cl 1.27)

“Porém em nada considero a vida preciosa para mim 
mesmo, contanto que complete a minha carreira e o 
serviço que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o 
evangelho da graça de Deus.” (At 20.24)

Você e eu fomos chamados para servir a Jesus onde 
ele nos colocou, completemos a nossa carreira.

Por Jan Gottfridsson

Combater o bom combate
Completar a carreira
Guardar a fé

Na ceia única de 2014 na chácara, naquela festa de Deus 
juntos, ouvindo a palavra preciosa sobre fé, o Espírito 
Santo ardeu em meu coração com o versículo de II Tm 4.7 
(o mesmo que o Nilson, que trazia a palavra, tinha no 
seu coração):
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Temos tido preciosos encontros com pais de crianças 
e adolescentes que tem rendido ótimos resultados. 
De um lado, quando se percebe a omissão de alguns 
pais nesta importante obra de formação espiritual dos 
filhos e o  esfriamento e acomodação espiritual de 
alguns casais, é muito alentador perceber que muitos, 
de fato,  estão “botando a mão na massa”  ou , melhor 
explicando,  modelando as mentes infanto-juvenis para 
que se tornem verdadeiros discípulos de Jesus o mais 
cedo possível.

Queridos pais: continuem investindo em seus amados 
filhos. Participem dos encontros quando convocados 
por seus pastores. Unam-se a outros casais jovens para 
debaterem assuntos sobre educação de seus filhos. A 
igreja pode ajudá-los e muito pois  o corpo edifica o 
corpo. Nosso Deus disse que “Ele abençoa a morada dos 
justos”(Provérbios 3.33).  Vamos fazer de nossos lares 
uma morada feliz e abençoada por Deus.

O que Deus tem feito nesta área de pais e filhos é 
digno de nota nestes últimos dois anos na vida da nossa  
congregação. Percebe-se uma preocupação maior de 
muitos pais em investir nos filhos  com todos os recursos 
espirituais que temos, principalmente o ensino da 
Palavra nos lares, a comunhão e a recreação familiar. 

Se Deus manda  “inculcar” e fazer “habitar” a Palavra 
diariamente na mente dos filhos (veja Deuteronômio 
6.6 e 7 e Colossenses 3.16), os pais que não obedecem 
estas exortações estão perdendo um tempo precioso na 
fase mais importante da personalidade de uma criança, 
que é fase do primeiro ao sétimo ano de vida. Esta pode 
ser a fase de moldar um filho para o resto de sua vida 
para que até o fim dela jamais se desvie dos caminhos 
de Deus(leia Provérbios 22.6). Se nos omitirmos nesta 
tarefa fatalmente o diabo terá vitória. Continuemos 
cooperando com Deus.  Este é o investimento que vai 
dar frutos para a eternidade...

O melhor investimento:
pais com filhos

Vidaemfamília

Por Telmo Weber

De fato, cada ser é único e detalhadamente formado 
pelas mãos amorosas do nosso Deus, o criador, nosso Pai 
e nosso oleiro.

Assim nasceu nosso Rafinha, em 07/02/2011, 
com síndrome de Down, com muitas limitações e 
imperfeições aos olhos humanos, mas verdadeiramente 
perfeito aos olhos de Deus. Perfeito para o propósito que 
Deus havia estabelecido para que ele cumprisse em três 
anos e dez meses de vida.

Cumpriu cabalmente, feliz da vida. Não chegou a 
falar, apenas umas poucas palavras. Mas a alegria e amor 
que exalava era de alguém com o coração grato, feliz.

Não podemos dizer exatamente que ele via Jesus, 
mas chegamos a conjecturar algo semelhante quando, 
por muitas vezes, ele ia dormir e mandava beijos e dava 
tchau para o ar. Conjecturas. Mas bem podia ser que ele 
via algo que nós não víamos. 

“Mas agora, oh Senhor, tu é o nosso Pai, nós somos o 
barro, e tu, o nosso oleiro; e todos nós, obra das tuas 
mãos.” Isaías 64:8

Este menino que alterou nossa agenda, nossa rotina, 
nossos planos e até ministério... um enviado de Deus 
para pararmos nossa agitação e sentarmos aos pés do 
Senhor. Ouvir o Senhor. Confiar no Senhor. Crer em seu 
amor e sua fidelidade.

Por muitas vezes nos sentimos como jogadores a 
quem o treinador chamou para sentar no banco de 
reservas a fim de ouvir instruções. Ouvir instruções para 
obedecer. Obediência às vezes difícil, mas necessária 
para provar o coração. 

Somos gratos ao Senhor por ter nos escolhido para 
estarmos mais próximos a Ele através dessa situação. 
Gratos pelo corpo de Cristo, pelo apoio, carinho e conforto.

Cremos firmemente que a vida do Rafael nos ensinou 
um pouco mais sobre a soberania e amor de Deus. Nós 
somos o barro e ele o oleiro. Ele quebra e faz de novo. 
Sempre para a Sua glória! Em todo o tempo!

Por Davi Campanher

PreservandoaPalavra
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Como congregação no ano de 2014, nós tivemos 
momentos difíceis, mas também de bênçãos. 

Queremos, porém, relembrar a expressão do amor 
de Deus, que recebemos na Páscoa através do querido 
Samuel Farias. Lembram-se da carta lida no fim do 
retiro, editada no boletim de maio? Fazendo um paralelo 
com as cartas de Jesus para as igrejas da Ásia em 
Apocalipse, esta foi para a de Porto Alegre:

“Estas coisas diz o Filho de Deus... Eu amo vocês e os 
libertei dos seus pecados pelo meu sangue... Eu quero 
que vocês me amem e amem uns aos outros... Meu amor 
é a fonte do amor entre vocês.”

Nos últimos dias virão dias difíceis, por isso, o amor 
que vai esfriando, precisa permanecer entre nós, igreja 
de Jesus.

“Amo o trabalho de vocês... as visitas aos presos, aos 
hospitais, aos perdidos... façam para mim, é isso que 
importa.”

Quem fez um trabalho que não foi visto pelos 
homens, o Senhor viu, continuemos fazendo com alegria 
e perseverança tudo para Ele.

“Alguns me seguem há tantos anos, passaram por 
tantas lutas, tantas tribulações, mas não desistiram, 
continuam perseverando. Viram alguns cair, outros 

escandalizarem, mas não se apoiaram nos homens.”
Disciplinar é um ato de amor, que nem sempre é 

assim entendido. Mas se o pecado para Deus é tão sério, 
que levou à cruz o seu Filho, também nós não podemos 
ser levianos. Glória a Deus pelos que foram restaurados.

“Gosto deste zelo que vocês têm pelas minhas coisas. 
Como vocês se escandalizam e se espantam de que 
alguém blasfeme o meu nome.”

A igreja deve ser coluna e baluarte da verdade, que 
não muda em 2015 e permanece para sempre. O mundo 
se levantou contra tudo que vem de Deus, o Brasil 
também foi dominado por este espírito. 

“O espírito de engano e falsa profecia rondam a 
igreja. Cuidado! Eu estou voltando e quero a minha noiva 
santa, pura e sem mácula.”

Este é um sinal do fim dos tempos e estamos há um 
ano mais perto de sua vinda. Sejamos vigilantes.

“Quando vejo vocês se amando uns aos outros, eu 
tenho a sensação de que valeu a pena tudo que sofri... O 
serviço dos santos é o amor encarnado, é a fé prática. É 
a maior expressão do amor e da fé.” 

O mundo vai conhecer o amor de Deus em Jesus 
através desta expressão da igreja dele. 

“O mais importante agora é o dia-a-dia, a 
continuidade, o diálogo entre marido e mulher, entre 
filhos e pais, entre os irmãos e amigos; vigiem, estejam 

atentos, desenvolvam esta semente de amor plantada 
entre vocês nesses dias. A terra é boa, estava seca, 
derramei água, fiz chover sobre vocês, mantenham a 
terra úmida.”

No mês de agosto novamente vimos o amor e a 
misericórdia do Senhor com sua igreja através de 
uma palavra que nos chamou a reavivar, na vida 
pessoal e ministerial, práticas que desde o início desta 
congregação foram reveladas pelo Espírito Santo.

Recebemos a palavra do irmão Eddy Leo sobre o 
propósito eterno de Deus e o trabalho do Espírito para 
alcança-lo por meio da igreja, como um chamamento de 
amor do Pai para sermos, de fato, seu corpo vivo nesta 
Terra, sua família e o edifício que serve de habitação 
para o próprio Espírito Santo.

Fomos resgatados para ser nação de sacerdotes, 
povo de propriedade exclusiva de Deus, para expressar 
e glorificar a Cristo. Dessa forma, somos capacitados 
com os dons do Pai, do Filho e do Espírito Santo e assim 
poder manifestar a santidade, o poder, a sabedoria, o 
amor, enfim tudo o que Deus é, qual é a sua mente, quais 
são os seus planos. 

Isso não é algo que possamos fazer isoladamente, mas 
sim como corpo de Cristo. Quando cada membro desse 
corpo se dispõe a exercer o seu sacerdócio com aquilo que 

foi capacitado pelo Espírito, então o nosso Senhor pode 
ser manifestado de forma plena aqui na Terra. 

Sempre que estamos juntos isso é possível, mas o 
irmão Eddy Leo também nos lembrou que a forma que 
melhor oportuniza a todos o pleno exercício de seus dons 
é o pequeno grupo na casa, onde os relacionamentos se 
fortalecem e há verdadeira mutualidade no dar e receber 
(uns aos outros) o que vem de Deus. 

“Cada um tem” é a forma como Paulo (1Co 14.26) 
se refere à vida normal da igreja, quando cada um pode 
oferecer ao Senhor e a seus companheiros os dons 
recebidos, sob a forma de um cântico, uma palavra 
profética, uma palavra de cura, encorajamento, serviço, 
exortação, enfim, tudo o que o Espírito Santo pode e quer 
fazer por meio do corpo de Cristo, que somos todos nós. 
E nesse contexto o incrédulo também é impactado pela 
revelação que recebe de Cristo, no convívio dos discípulos. 

Parece que fomos desafiados a não perder no novo 
ano o que nos foi renovado em 2014. Quem ouviu a 
palavra que Deus nos trouxe nestes dias terá alegria 
de atentar para ela, e quem foi visitado por Deus tem 
motivo de gratidão ao Senhor. O Senhor foi gracioso para 
conosco. Aleluia!

Retrospectiva da vida da igreja em 2014

Exortando, edificando e consolando

Por José Gustavo Miranda e Otocar Wondracek
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Viagem para Noruega

Durante o mês de Outubro de 2014, 
estivemos eu e a Marilene em Båtsvika, no 
lugarejo de Leikong(*), noroeste da Noruega, 
durante 32 dias juntos com uma querida 
família: o Steinar, a Solhild, e os filhos Bendik, 
Simon e Oskar; com a querida Malfrid (82 anos) 
mãe da Solhild. 

Também participam ali com eles o Karsten, 
amigo do Steinar; e a Solbjørg, amiga da 
Solhild (seus conjuges ainda não participam). E 
ainda o Victor e Gunn, da cidade de Haugsund, 
mais ao sul.

São todos muito preciosos e queridos 
irmãos que amam a Jesus e O tem servido de 
todo o coração!

Em 2001 estávamos, Fredrik Gott. e eu, 
orando pela Scandinávia quando o Espírito 
Santo nos mostrou em visão um homem de 
jaqueta xadrez que andava por entre pinheiros 
próximo a um curso de água. Ele chorava 
clamando a Deus por ajuda, se sentindo só e 
sem amigos! 

Em 2005 conhecemos este homem, Steinar! 
Nosso Papai de amor já estava cuidando dele, 
e também despertando Sua igreja, ainda sem o 
conhecer, para interceder e clamar por ele! 

Hoje, o humanismo, a incredulidade e 
indiferença tem crescido e destruído muitas 
vidas e famílias na Noruega. São muitas 

as famílias que se desintegram e também 
são muitos os homens piedosos que estão 
isolados, desmotivados e desiludidos em meio 
à incredulidade, crises, e em meio às confusões 
e falsas doutrinas que se multiplicam no meio 
dos chamados “evangélicos”! 

Nestes 32 dias vimos o nosso Papai de 
amor se revelar um pouco mais a eles; vimos o 
Espírito Santo se derramando na vida destes 
nossos amados, curando suas feridas, trazendo 
consolo, fortalecendo a fé, renovando o ânimo 
e também a esperança em Jesus, através de 
cada um de nós, Sua igreja, que nos enviou e se 
estendeu em amor confirmando neles a certeza 
de que eles não estão sós!

Cremos com fé que o Evangelho Vivo, 
Jesus Cristo, é poderoso para atingir, salvar e 
restaurar os corações que O buscam... tanto em 
Porto Alegre, como no nosso Estado, em todo o 
Brasil e até os confins da terra! Amados, temos 
sido muito enriquecidos... vamos repartir?

Porque: Todo aquele que invocar o nome 
do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão 
aquele em quem não creram? E como crerão 
naquele de quem nada ouviram? E como 
ouvirão, se não há quem pregue? E como 
pregarão, se não forem enviados? Como está 
escrito: Quão formosos são os pés dos que 
anunciam coisas boas! (Rom 10: 13-15)

Por Nilson Ferreira

Vidaemcomunidade

Batizados
no mês de 
dezembro:

Informativo com o propósito de servir o Corpo de Cristo

Lorem ipsum dolor sit amet (Lorem ipsum)
Lorem ipsum dolor sit amet (Lorem ipsum)
Lorem ipsum dolor sit amet (Lorem ipsum)
Lorem ipsum dolor sit amet (Lorem ipsum)

Lorem ipsum dolor sit amet (Lorem ipsum)
Lorem ipsum dolor sit amet (Lorem ipsum)
Lorem ipsum dolor sit amet (Lorem ipsum)
Lorem ipsum dolor sit amet (Lorem ipsum)

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)

BATISMO - Os batismos nos meses de verão serão 
sempre em nossa chácara às 15h. Veja os dias: 07/02 e 
07/03. Inscrições pelo fone 3398-3285 (manhã). 

CEIAS - Teremos nossas próximas ceias nos dias:
07/02 (sábado), às 19h e 08/02 (domingo), às 9h na sede;
07/03 (sábado), às 19h e 08/03 (domingo), às 9h, na sede.

Durante os meses de verão, os horários dos cultos 
permanecem inalterados: sábados às 19h e domingos às 9h.

Oração para senhoras 
Durante os meses de verão (após o dia 16/12), entre em 
contato com Nedy Ozório para participar: 3331-5164.

ENCONTROS HABITUAIS:  
JOVENS, sextas às 20h, na sede
ORAÇÃO PARA TODOS, quintas, às 6h30 da manhã, na sede

Região Metropolitana (congregações servidas por nós)

OUÇA (pela Rádio Esperança, 1390 AM) ou ASSISTA
(pela Internet) o programa GERAÇÃO DE IMPACTO,
com apresentação de Sandra Melo. Domingos, às 19h.

Comunicações

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)



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 ><>

Técnico em Enfermagem
especializado no cuidado de idosos.

Atendimento domiciliar e hospitalar(51) 9517.9571 - 8433.1486

QUARTA-FEIRA PROMOCIONAL: INFORME-SE

* Instalação de ar split e janela
* Manutenção Preventiva e Corretiva
* Carga de Gás
* Orçamento sem compromisso
* Serviço garantido
* Curso Técnico no SENAI

9233-9495 | 8150-2343

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

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

Regis  Fernandes
SUSEP  10.0693561

Corretor de todos os ramos

(51) 3492-8854 | (51) 9661-5448


