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

Corpo Vivo ><>

Ao falar de sua missão, Jesus disse:
“...se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, fica 
ele só; mas, se morrer, produz muito fruto” (Jo 12.24). 
Que contraste! A morte produz muito fruto!

Os discípulos esperavam que Jesus, recebendo 
os gregos que desejavam vê-lo, recebesse deles o 
reconhecimento (... e glória, claro!) no nível humano. 
Jesus, porém, lhes diz: “não é assim”. A ressurreição vem 
depois do sangue derramado, depois de alguém render a 
vida. Ai, sim, pode produzir muito fruto. Assim Ele o fez! 
E ainda o faz! 

Nós somos parte de seu “muito fruto”. Ele ressuscita 
em cada pessoa que morre para si própria e vive para 
Ele! A nossa fé é isso! Páscoa quer dizer “ressurgir”.
E é isso: passagem da morte para a vida!

Nisto, como igreja, viveremos este ano. Queremos 
nos identificar com Jesus em sua paixão e morte, por 
nós, e conheceremos “a comunhão de seus sofrimentos” 
(Filipenses 3.10) e vida!

Morrendo com Ele, o Espírito de Deus nos conceda 
vida e vida em abundância (João 10.10). 

Aleluia! Aleluia!

Por Moysés C. de Moraes

Sangue e Ressurreição
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medita de dia e de noite”. Davi, nesse seu livro, nos 
aconselha, por onze vezes, a meditar na palavra de Deus. 
Eu creio que esse homem que governava o povo de Israel, 
posição que lhe exigia todo o seu tempo, soube dedicar 
muitos momentos para estar diante de Deus meditando 
em Sua palavra. Dessa forma, ele podia fazer declarações 
como essas: “Sejam agradáveis as palavras da minha boca 
e a meditação do meu coração, perante a tua face, Senhor, 
Rocha minha e Libertador meu” (Salmo 19.14); “No meu 
peito meu coração se esquentou; enquanto eu meditava, 
ateou-se o fogo...” (Salmo 39.3); “... no meu leito, quando 
de ti recordo e em ti medito, durante a vigília da noite... 
a minha alma apega-se a ti” (63.6 e 8); “Mais me regozijo 
com o caminho dos teus testemunhos do que com todas 
as riquezas. Meditarei nos teus preceitos e às tuas veredas 
terei respeito (v.119.15). ”Terei prazer nos teus decretos 
(v.119.48); não me esquecerei da tua palavra” (119.148); 
“Meditarei nas tuas maravilhas... (119.27).  “Compreendo 
mais do que todos os meus mestres, porque medito nos 
teus testemunhos...” (119.99); E a seguir o salmista ainda 
diz: “Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e 
nas tuas maravilhas” (145.5).

A meditação é uma graça divina que está sendo 
esquecida por muitos de nós; precisamos reavivá-la para 
que possamos ouvir a voz do nosso Pai bem presente 
em nosso coração; quando esquecemos a tudo mais, 
e nos dedicamos a ouvi-Lo falar ao nosso coração. 
Assim, teremos a nossa vida espiritual grandemente 
enriquecida. Meditar não é difícil ou complicado, é 
bastante simples, e não precisamos elaborar técnicas 
para realizá-lo; basta começar a sua prática, e logo nós 
estaremos nos deliciando com Aquele que quer dar-se a 
nós, para que participemos mais profundamente da Sua 
presença em nós.

A Bíblia nos mostra que a meditação era uma prática 
usada por muitos servos de Deus desde Gênesis (24.63), 
até Apocalipse (22.7). Hoje, o ato de meditar precisa 
ser reavivado, glorificando o nosso Pai Celestial, e 
enriquecendo-nos plenamente. Amém!

Relendo o início de um livro, escrito por um colega 
que tive em minha mocidade, hoje já falecido, encontrei 
o comentário que ele fez de uma pintura das cascatas 
do rio Niágara, no Canadá, na qual o artista apresenta o 
jorrar das muitas águas que se lançam sobre o agitado 
lago, que as recebe. Nesse cenário há um pequeno barco 
no qual está um homem remando nesse lago revolto, 
buscando alcançar a sua outra margem. O título dessa 
obra de arte é: “Vencendo a correnteza”. Creio que essa 
pintura exemplifica, muito bem, a vida de muitos crentes, 
que, nos dias de hoje, lutam para vencer a correnteza 
de cada dia no barco das suas vidas, remando para 
chegarem à outra margem, onde podem, finalmente, 
descansar dos esforços físicos dos seus corpos. Nessa 
situação é fácil esquecer que Deus colocou o ato da 
meditação em sua Palavra, para dar, também, o melhor 
refrigério para o nosso espírito e à nossa alma, pois, eles, 
também, necessitam de um alento que os avivem. Como 
o nosso corpo, também a, o nosso espírito e a nossa alma 
precisam ser alentados nos dias de grande agitação.

 O nosso bondoso Pai, através da nossa meditação 
em sua Palavra, sempre nos suprirá com aquilo que 
necessitamos. Meditar a Palavra de Deus não é só receber, 
é, também, uma oportunidade que nos é dada para 
estarmos faca a face com Ele, em espírito e em verdade. 
Ele deseja que estejamos bem perto dele para nos 
comunicar mais da sua vida; vida que tanto necessitamos 
para sermos filhos segundo o seu coração. Sem esse “Pão 
nosso de cada dia”, nossa vida espiritual não sobreviverá. 
Saibamos que na meditação na Palavra de Deus nós 
somos renovados, física, moral e espiritualmente, pois 
estaremos bebendo da fonte da verdadeira vida, assim, 
estaremos bem unidos ao nosso amado Pai. A palavra de 
nosso Pai sempre nos revigorará!

O ungido salmista inicia seu precioso livro escrevendo: 
“Bem-aventurado o varão que não anda segundo o 
conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos 
pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. 
Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei 

Meditando
na Palavra de Deus

1. Suspender o estudo de materiais que vinham sendo 
feitos em cada grupo;

2. Observar, em cada semana, o roteiro abaixo, com 
leituras diárias, compartilhando nos encontros com os 
outros irmãos e com contatos o que recebeu do Espírito 
Santo. Incentivamos o convite a amigos e parentes que 
estão sendo evangelizados a participarem das reuniões 
dos grupos nesse período.

Para ajudar no compartilhar, os grupos podem usar 
as perguntas sugeridas em cada semana. Não se quer 
uma resposta “certa”, nem que estas sugestões limitem 
os irmãos. O Espírito Santo quer se manifestar em sua 
“casa”, que somos nós, para glorificar a Cristo e abençoar 
a todos que se achegam a Ele. Logo, vamos usar esse 
tempo com muita atenção ao mover do Espírito, falando, 
orando,  curando, profetizando, evangelizando, enfim, 
sendo usados conforme a vontade do Senhor.

SEMANA DE 09 A 15 DE MARÇO

“Como eu vos fiz, façais vós também”
Ler durante a semana os capítulos 13 e 19 de João, 
meditando sobre o servo perfeito, nosso Senhor Jesus, que 
se deu em vida e na morte para nos reconciliar com o Pai.

# O que significou para os discípulos o “lavar os pés”
    feito por Jesus?
# O que significa para nós o sacrifício do “servo perfeito”\
    na cruz?
# Por que podemos cumprir o novo mandamento de Jesus 
    a respeito do amor uns aos outros?

O QUE FAZER?

Orando e buscando ao Senhor sobre o retiro da igreja, 
na Páscoa, o presbitério entendeu que os grupos devem 
se dedicar durante o mês de março para ler, meditar e 
compartilhar sobre as palavras e ações de Jesus nos dias 
anteriores à sua morte e ressurreição, em especial, a 
última ceia, a crucificação e a própria ressurreição.

Assim, estamos entregando aos irmãos este 
programa, que deverá ser observado por todos os grupos 

de discipulado desta congregação, crendo que o Espírito 
Santo vai fazer aquilo que o próprio Senhor prometeu 
aos seus discípulos quando falou do Consolador:
“ele vos guiará a toda a verdade; porque não falará 
por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos 
anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará 
porque há de receber do que é meu e vo-lo há de 
anunciar” (Jo 16.13-14).

SEMANA DE 16 A 22 DE MARÇO

“Se alguém me ama guardará a minha palavra (...)
e faremos nele morada”
Ler e meditar sobre capítulos 14 e 15 de João.

# O que nos leva a guardar as palavras do Senhor?
# O que acontece quando permanecemos no Senhor
    e nas suas palavras?
# Qual o mandamento do Senhor para nós?

SEMANA DE 23 A 29 DE MARÇO

“Ele vos guiará a toda a verdade”
Ler e meditar sobre o capítulo 16 de João.

# Com que propósito(s) o Espírito Santo foi enviado a nós?
# Que garantia temos quando pedimos alguma coisa ao Pai?

SEMANA DE 30 DE MARÇO A 02 DE ABRIL

“...Para que sejam um, como nós o somos”
Ler e meditar sobre capítulos 16, 17, 20 e 21 de João.

# Quais os desejos e pedidos de Jesus ao Pai
    a nosso respeito?
# Cremos que o mesmo Espírito que ressuscitou
    a Cristo pode vivificar o nosso corpo mortal? 
# O que significa esse poder na vida no discípulo
    e na vida da igreja?

PreservandoaPalavraExortando, edificando e consolando

Para o conhecer,
e o poder da sua ressurreição,
e a comunhão dos seus sofrimentos (Fil 3.10)
Por José Gustavo Miranda

Por Erasmo Vurlod Ungaretti
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Quem não conhece nossos queridos Jorge e Vera 
Feistler, que estiveram entre nós nestes últimos dois anos, 
depois de 14 anos na África, dos quais 11 em Iemberem. 
Pois agora voltam para lá, onde darão continuidade aquilo 
a que Deus os chamou e os capacitou. 

Estamos regressando, Jorge e eu, de uma visita a 
Iemberem, onde vimos tudo o que Deus já fez. Um breve 
relato para vocês participarem:

Os três presbíteros que Deus levantou naquele local, 
Mama Salio, Ocante e Albino, estão pastoreando a 
congregação naquele lugar. Todos são africanos, casados 
e tem família com filhos; Mama Salio é casado com 
uma brasileira, Caren, e tem uma filha de um ano, Elisa; 
Ocante e Hoina estão esperando mais um filho, além 
dos três da primeira esposa de quem enviuvou. Albino já 
tem seus quatro filhos também. Isso tudo pode não fazer 
muita diferença para nós, mas a verdade é que a igreja 
está sendo fortalecida pela expressão de família, que 
é o núcleo da vida de igreja. O modelo de Deus sendo 
vivido no meio de uma cultura poligâmica, de mulheres 
desprezadas, de casamentos sem seriedade e de muita 
relação sexual ilícita. 

Tivemos oportunidade de realizar mais um 
casamento, de um fiel diácono, Maio e Felisberta. 
Sempre isso é um testemunho para toda a aldeia. 

O outro diácono, que todos conhecemos, Amarildo, 
casado com uma brasileira de Carazinho, Lizandra, 
esteve no Brasil fazendo um curso de técnico de 
enfermagem e voltou para servir o seu povo. Estão 
esperando seu primeiro filho. Por tudo isso a nossa 
estada também incluiu um ensino sobre família. 
Jorge e Vera precisam de um lugar para morar, estão 
construindo sua casa, além de um lugar para hóspedes, 
para mim e também você, que poderá um dia chegar lá 
para conhecer e ajudar. 

Tudo isso demanda recursos, onde somos membros 
do mesmo corpo. Quero desafiá-los a se colocarem 
diante de Deus para buscarem como ajudar a igreja 
que está em Iemberem, ligada diretamente a nós, 
congregação. É um lugar distante, pobre de recursos, 
mas onde Deus está transformando vidas para o seu 
reino. Domingo, dia 8 de fevereiro, cinco pessoas 
entregaram sua vida para o Senhor Jesus durante o 
encontro da igreja. Vale o investimento naquele lugar? 
Com certeza! Vamos sustentar Jorge e Vera para 
poderem servir a igreja naquele lugar. 

“Porque o serviço desta assistência não só supre 
a necessidade dos santos, mas também redunda em 
muitas graças a Deus.” IICo 9.12 Pode parecer que este é 
um apelo apenas para termos recursos, não, mas é para 
nós uma semeadura para a vida eterna.

Olá, irmãos

Finalmente, a hora de retornar chegou, e digo isso não de nós, pois nosso 
coração não saiu de lá, mas pelo Senhor que tem sempre o plano e direção 
perfeito para as nossas vidas.
Muita coisa aconteceu em nossas vidas e família nesses últimos anos...
A história de missões em Guine passou por algumas etapas, a última delas 
foi no Brasil, mas agora estamos partindo para outra e não sabemos qual é 
a etapa final. Sabemos apenas um pouco do que nos aguarda.
Nosso principal desafio nessa próxima etapa é o cuidado e edificação dos 
discípulos. Também, junto com uma equipe de apoiadores, providenciar que 
os irmãos tenham onde trabalhar, uma profissão e o sustento para si e suas 
famílias. Para isso, estamos construindo um hospital com laboratório, 
uma chácara e um pequeno restaurante familiar. A ofi cina mecânica será 
ampliada para atendimento ao público e continuamos com a marcenaria e a 
construção civil.  Alguns já tem ofício, como é o caso do Amarildo (formado 
no Brasil), e outros estão se preparando, inclusive na área da saúde.
Antes do retorno estaremos enviando um contêiner com materiais para 
laboratório, hospital, carpintaria e construções. 
De antemão, agradecemos ao Senhor, autor de nossa salvação e chamado, e a todos 
os irmãos amados que abraçaram o cuidado com a igreja em Iemberem conosco.

Saudações a todos,
Jorge

Família Feistler
Por Otocar Wondracek

O Campo é o Mundo



Porto Alegre/RS - Março de 2015 | Ano 24 | nº 244Corpo Vivo ><> “... para a edificação do corpo de Cristo.” - Efésios 4.12 6 7

Por Diego Waldow

Vidaemcomunidade

Batizados
no mês de fevereiro:

Informativo com o propósito de servir o Corpo de Cristo

Maria Petronia Gabriel
(Ana Gottfridsson e Simone Verney - Porto Alegre)

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 - Dia 28/03 às 15h na chácara.
Inscrições pelo fone 3398-3285
(com Adriana, das 09h30 às 12h30)

RETIRO ANUAL DE PÁSCOA
Local: SEST- SENAT do bairro Humaitá.
De 3 a 5 de abril, iniciando às 09h de sexta.
Igrejas da Região Metropolitana convidadas a participar.

CEIA
Dia 5 de abril (durante o Retiro)

ENCONTROS DE FUNDAMENTAÇÃO
Dias 6, 7, 8, 13, 14, 15, 27, 28 de 29 de abril.
Sempre às 20h em nossa sede.
Estes encontros são importantíssimos para os novos 
convertidos e recém batizados e todos devem participar.

Região Metropolitana (congregações servidas por nós)

PIC-NIC PAIS E FILHOS (De 1 a 5 anos)
Dia 21 de Abril, feriado. Um dia especial de 
confraternização em nossa chácara a partir das 10h.

Oração para senhoras
Em nossa sede, às terças-feiras, 15h.

ENCONTROS HABITUAIS:  
JOVENS, sextas às 20h, na sede
ORAÇÃO PARA TODOS, quintas, às 6h30 da manhã, na sede
OUÇA (pela Rádio Esperança, 1390 AM) ou ASSISTA
(pela Internet) o programa GERAÇÃO DE IMPACTO,
com apresentação de Sandra Melo. Domingos, às 19h.

Comunicações

“Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem 
salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outro 
língua, e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para 
edificação.” I Co 14:26

Entre os dias 13 a 17 de fevereiro tivemos nosso 
retiro de jovens na chácara. Foi um tempo muito 
precioso em que Jesus esteve entre nós, e todos juntos e 
retirados, pudemos ver sua glória!

Nosso amado irmão Donald, através do Espírito 
Santo nos trouxe revelações sobre quem Ele é e quem 
nós somos, ao mesmo tempo em que nos compartilhava 
as experiências do seu andar com Jesus e também seu 
testemunho de como o Senhor o chamou para o Brasil. 

O Espírito Santo com total liberdade nos mostrava 
Jesus dia após dia, exatamente como em I Co 14:26. 
Conforme o Espírito nos levava a plenitude do 
conhecimento de Cristo, éramos constrangidos por tão 
grande amor; visível, palpável, em todos os momentos; e 
nos rendíamos diante de tão grande nome.

Quanto mais intimidade com Jesus, mais revelação 
sobre quem realmente somos o espírito nos traz. E ele 
nos mostrou quem somos sem Ele: pecadores e inúteis 
ao seu propósito, e quem somos com Ele: somos Jesus 
aqui na terra, sendo transformados de glória em glória 
em sua imagem. E também nos mostrou quem somos no 
sentido de como estamos; mostrando nossas barreiras, 

Retiro de Jovens
Fevereiro 2015

feridas, expectativas, desejos, etc. Algo bem individual 
e único onde houve muita cura, alianças com Senhor, 
renovo, alegria.

Fomos abençoados por ser parte de tão lindo mover, 
dando e recebendo. Lavados por seu sangue e cheios 
da sua graça, prossigamos em viver Cristo para que o 
mundo seja cheio da gloria de Jesus! “Cristo em vós, a 
esperança da glória”. I Cl 1:27



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

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

(51) 32370194

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 ><>


