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

Corpo Vivo ><>

“. . . os que recebem a abundância da graça e o 
dom da justiça reinarão em vida  por meio de um só, 
a saber, JESUS CRISTO.” (Romanos 5.17)

Nós, que nos identificamos com Cristo em sua 
morte e ressurreição, entramos no reino de Deus e 
passamos a reinar junto com Ele. Agora nos vemos 
como justificados e justos, íntegros e perfeitos, 
santos e irrepreensíveis, sentados com ele nos lugares 
celestiais (Ef. 1.20). Somos “reino e sacerdotes”
(Ap. 1.6).  Por isso Paulo exortou a igreja em Corinto: 
“Porque fostes comprados por preço, agora, pois, 
glorificai a Deus em vosso corpo” (1Co 6.20).

Como tornar efetivas estas sublimes realidades 
em nossa vida diária? Somente com AMOR  e 
OBEDIÊNCIA. Por conhecer o Senhor e crer nele, 
aquilo que antes não podíamos fazer, agora 

fazemos, confiando e obedecendo, aplicando na 
experiência diária os “direitos” e a posição que 
temos em Cristo. Quem ama, obedece e quanto
mais amarmos Aquele que deu sua vida por nós, 
mais desejaremos agradá-lo e obedecê-lo.

“Portanto, se fostes ressuscitados juntamente 
com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo 
vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas 
lá do alto, não nas que são aqui da terra; porque 
morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com 
Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, 
se manifestar, então vós também sereis manifestados 
com ele, em glória”(Colossenses 3.1-4). 

Vivamos, então, como MORTOS,  
RESSUSCITADOS, ASSENTADOS e GLORIFICADOS! 

Por Telmo Weber

Reinando em vida
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Uma palavra da esposa: “Mulheres, sede vós, 
igualmente, submissas a vosso próprio marido, para 
que, se ele ainda não obedece a Palavra, seja ganho, 
sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua 
esposa, ao observar o vosso honesto comportamento 
cheio de temor”. I Pe 3.1-2

Logo que comecei a estudar a Bíblia o texto acima 
trazia uma inquietude ao meu coração, era difícil para 
mim. Mas aos poucos o Senhor foi me transformando e me 
capacitando para cumprir o Seu mandamento e edificar 
minha casa: Submissão sem palavras! Hoje vejo a Palavra 
de Deus se cumprindo na minha vida, na minha casa.

O fruto da obediência é a vida.

Deus me levou a Ele através de minha família... 
Simplesmente. Minha vida era a cara deste mundo, 
gostava das coisas do mundo, me achava do bem e 
que assim não teria necessidade de uma aproximação 
maior com Deus. Além do mais, tinha uma imagem 
preconceituosa de igreja, pelas que eu conhecia.

Há muitos anos atrás conheci a Débora e tínhamos 
um relacionamento. Por um tempo depois eu a buscava 
nos cultos, então comecei a conhecer seus irmãos na fé. 
Os primeiros foram Adilson e Aline, e assim comecei a 
frequentar os cultos de domingo porque gostava de ouvir a 
Palavra. Achava que tudo estava bem e que a vida era isso.

Quando este casal de amigos saiu e se mudou para a 
cidade de Livramento, fiquei triste por não tê-los mais 
como companhia e modelo de relacionamento familiar. 
Antes de partirem nos deixaram nas mãos de Guilherme 
e Tatiana, irmãos queridos.

A Débora tinha se convertido, mas a vida continuava 
e nós tínhamos nossas desavenças, mas notei que 
ela estava mudada. Foi através de sua fé que nosso 
casamento se solidificou e se consagrou a Deus.

Vieram os filhos, Cecília e Marcelo, e também vieram 
os questionamentos sobre educação: para o reino ou 
para o mundo?  Tão difícil... Como fazer isto? Tudo leva 
para o mundo! Foi então que veio sobre mim a luz de 
Deus, vi claramente Ele me mostrando os dois caminhos, 
mas cabia a mim o decidir e não tive dúvida, aqui estou. 
Graças a irmãos que me ajudaram nesta caminhada 
trazendo a Palavra.

Obrigado Senhor! Obrigado meus irmãos! Obrigado 
Débora, Cecília e Marcelo! Senhor, peço de coração: não 
me deixa mais afastar do Teu caminho e que toda minha 
família esteja sempre em comunhão contigo.

Testemunho
de Gerson Azevedo
(Batizado em março de 2015)

Jônatas &Marina Vitor&Laura

1. Cada discípulo deve observar o roteiro abaixo para 
cada semana, 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.

2. Para ajudar no compartilhar, os grupos podem usar 
as perguntas sugeridas em cada semana. Não se quer 
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.

06 a 12/04
“NOS PREDESTINOU PARA ELE”
Ler e meditar: Efésios 1 a 3
Depois, compartilhar com os irmãos:
# Como o Propósito Eterno de Deus afeta minha vida, 
meus planos, minhas decisões diárias?
# Como se manifesta na minha vida o “evangelho do reino”?

13 A 19/04
“O MEU JUSTO VIVERÁ PELA FÉ”
Ler e meditar: Hebreus 10.35 até o final de Hebreus 11
Depois, compartilhar com os irmãos:
# Que testemunhos posso dar acerca da vida de fé e 
perseverança que tenho experimentado?

O QUE FAZER?

Neste mês, tal como foi no mês de março, 
continuaremos a ler, meditar e compartilhar sobre 
trechos da Palavra. Com isso, surge uma nova coluna no 
boletim, cujo título, “De Casa em Casa”, faz referência 
à forma como nos reunimos e manifestamos a vida de 
Cristo, mas também nos lembra que somos a casa
do seu Santo Espírito.

Desde a Páscoa até a ceia de maio os grupos estarão 
envolvidos com o tema “O que somos e temos em Cristo”. 
Todos deverão ler e meditar sobre os trechos indicados 
abaixo, lembrando verdades fundamentais de nossa 
vida em Cristo, tais como o significado do batismo nas 

águas e batismo no Espírito, a vitória sobre a escravidão 
do pecado, o livre acesso ao Pai e a possibilidade de 
comunhão com ele em oração e na Palavra.

Como lemos no evangelho de João (capítulo 13) 
devemos lavar os pés uns dos outros, no sentido de 
abençoarmos os que estão próximos com a lavagem 
de água pela Palavra. Será também um tempo de 
reavaliarmos nossa comunhão com o Senhor e, de forma 
prática, aplicarmos essas verdades em nossa vida, 
fortalecendo a fé e a confiança no Senhor, perseverando 
em andar a cada dia totalmente unidos a ele, clamando 
junto com o Espírito: Maranata, vem Senhor Jesus!

20 a 26/04
“A VOSSA VIDA ESTÁ OCULTA JUNTAMENTE COM 
CRISTO”
Ler e meditar: Romanos 6 e Colossenses 3.
Depois, compartilhar com os irmãos:
# Que testemunho de transformação pessoal posso dar 
por estar batizado em Cristo?
# Como o Espírito Santo tem se manifestado em minha vida?

27/04 A 03/05
“...E ASSIM, ESTAREMOS PARA SEMPRE COM O 
SENHOR”
Ler e meditar: 1 Tessalonicenses 4.13 até 5.11.
Depois, compartilhar com os irmãos:
# Qual a minha esperança em Cristo?
# Como posso ser usado pelo Senhor para que ele 
alcance a tantos que ainda não o conhecem?

OBSERVAÇÃO:
Em abril muitos grupos foram convocados a participar 
dos encontros de fundamentação, nos dias 6, 7, 8, 
13, 14, 15, 27, 28 e 29. Considerando que se trata de 
uma atualização do ensino básico dado à igreja, todos 
os líderes e irmãos que cuidam de discípulos também 
deverão, dentro do possível, participar desses encontros, 
mesmo que tenham que cancelar ou mudar a data dos 
encontros nas casas naqueles dias. Todos, no entanto, 
precisam fazer as leituras acima, num esforço para 
andarmos juntos no estabelecimento destas verdades 
em nossa vida.

Decasaemcasa Vidaemfamília

março 2015
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Exortando, edificando e consolando

Mateus 22:10-12 - “E, saindo aqueles servos pelas 
estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e 
bons; e a sala do banquete ficou repleta de convidados. 
Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, 
notou ali um homem que não trazia veste nupcial e 
perguntou-lhe: Amigo, como entraste aqui sem veste 
nupcial? E ele emudeceu”.

Ao ler esse texto, muitas vezes nos preocupamos 
com o que não é essencial, como, por exemplo, quem é 
este ou aquele personagem, como ele entrou, etc. Mas 
precisamos atentar para a ênfase do Espírito: a própria 
veste nupcial.

Apocalipse 19.7-8 fala das bodas do Cordeiro e 
afirma que tais vestes são os atos de justiça dos santos. 
E, segundo Filipenses 3.9, essa justiça não é nossa: “ser 
achado nele, não tendo justiça própria, senão a que é 
mediante a fé em Cristo”. Esta justiça é procedente de 
Deus e recebida por nós pela fé; fé na palavra do noivo. 

Em Genesis 3.10 é dito que Adão, depois de pecar, 
teve medo e se escondeu do Senhor porque estava nu. 
Hoje, no corpo mortal que recebemos como herança de 
Adão, gememos, aspirando por ser revestidos da nossa 
habitação celestial, nosso corpo glorificado (2 Co 5:1-
4). O mortal sendo absorvido pela vida. Mas isto só vai 
acontecer se formos encontrados vestidos e não nus. 

No livro de Êxodo, capítulo 12.11, vemos que atitude 
tiveram os israelitas quando estavam prestes a sair do 
Egito: “... lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na 
mão”. O sangue do Cordeiro foi passado na porta e, por 
isso, eles sabiam que em breve deixariam aquele lugar. 
Nós também já fomos limpos pelo sangue de Cristo e 
o que temos pela frente é nossa partida deste mundo. 
Todavia, na parábola das dez virgens (Mt 25), Jesus 
falou que todas estavam esperando o noivo, mas nem 
todas estavam preparadas. Nem todas estavam com as 
suas candeias acesas. E acrescentou um alerta, falando 
agora diretamente para os discípulos, os quais poderiam 
incorrer no mesmo erro: “vigiai”.

Apocalipse 16:15 - “...Bem-aventurado aquele que 
vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu...”. 
O noivo já preparou a roupa para a noiva. Não fiquemos 
admirando ou desejando outra forma de se vestir, pois 
ele quer encontrar sua noiva coberta com os atos de 
justiça dos santos, a palavra de Deus, a fé no Senhor 
Jesus e cheia do Espírito Santo”.

Se nos falta alguma destas coisas, devemos fazer 
como o Senhor disse à igreja, em Apocalipse 3:18 
“Aconselho-te que de mim compres... vestiduras brancas 
para te vestires, a fim de que não seja manifesta a 

O Senhor Jesus (o noivo, o cordeiro) disse a seus 
discípulos que voltaria (Jo 14). Hoje, o Espírito e a noiva 
respondem a essa palavra dizendo “Vem”(Ap 22:17).|
O que Ele espera de nós é que tenhamos - até o fim - 
uma atitude firme de fé na sua palavra. Ouvir o noivo e 
fazer a sua vontade, enquanto o aguardamos!

Pensando nos dias em que vivemos, perguntei para o 
Senhor: “As trevas estão tomando conta da terra. O que 
está por vir pela frente?” E o Senhor me respondeu com 
Atos 2.17: “E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, 
que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne; 
vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens 
terão visões, e sonharão vossos velhos”.

Se amamos o Senhor Jesus e cremos em sua palavra, 
não precisamos temer o que vem pela frente (Mc 8.38), 
mas, pelo contrário, vamos nos preparar para que ele 
nos encontre com as vestes nupciais. Nosso futuro é 
glorioso, porque vamos estar cheios do Espírito. Não 
vamos subir cabisbaixos, com medo ou entristecidos, 
mas exultantes.

Em Miquéias 2.12-13 temos uma profecia que se 
aplica, também, nestes últimos dias: o Senhor vai à 
frente; ele próprio destrói todos os nossos inimigos.
A única coisa que ele quer é uma noiva que está 
esperando para casar com ele. Logo, a investida de 
satanás é para enganar a noiva, falando mal do noivo; 
sugerindo que o casamento vai demorar; que não 
precisamos ficar tão cheios do Espírito Santo; que 
podemos viver de qualquer forma e deixar para a última 
hora o encher-se do Espírito (na hora do arrebatamento). 
Não nos enganemos. Temos que ficar prontos. 

vergonha da tua nudez...”. Jesus prepara a roupa, mas 
nós a vestimos! Esta verdade se vê no próprio livro de 
Apocalipse (Ap 19.7), bem como em outros textos do 
evangelho e das cartas (Lc 12:35; Ef 4.22-24).

Não adianta por remendo de roupa velha em veste 
nova (Mt 9.16), pois esta é que se perde. Assim, mais 
que confessar pecados (sem abandonar a velha maneira 
de viver), devemos contemplar o noivo e sermos por ele 
transformados conforme vemos a sua glória (2 Co 3.18). 

O noivo está vindo e, como em todo casamento, a 
noiva só pensa no momento em que vai encontra-lo e 
de como se preparar para aquele momento. Da mesma 
forma, nós, que somos a igreja, sua noiva, devemos 
pensar nas coisas lá do alto, no próprio Senhor e nosso 
encontro com ele, tendo uma atitude de quem já largou 
(no coração) a vida neste mundo, porque espera a união 
perfeita e eterna com o Senhor Jesus.

Jesus quer uma noiva que olhe para ele. Ele sabe o 
que pagou para casar com ela. Ele nos olha apaixonado. 
Tudo o que ele quer é que a noiva seja igualmente 
apaixonada por ele, que deseje, mais do que tudo, ter 
comunhão com ele e estar – para sempre –  unida ao seu 
amado Senhor.

As vestes da noiva
Por Moacir Adornes
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Batizados
no mês de março:

Informativo com o propósito de servir o Corpo de Cristo

Cristian Rosa dos Santos
(Jarbas Sales de Mello - Porto Alegre)

Fernando Castello Eltz
(Felipe Mattos - Porto Alegre)

Gustavo Capp
(Anderson Capp - Porto Alegre)

Márcio Pereira Alves
(Bilnei Machado da Silva - Porto Alegre)

Paulo Ricardo Rosa dos Santos
(Jarbas Sales de Mello - 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)

ENCONTROS DE FUNDAMENTAÇÃO
Dias 6, 7, 8, 13, 14, 15, 27, 28 de 29/04, às 20h na sede.
Estes encontros são importantíssimos para os novos 
convertidos e recém batizados e todos devem participar.

PIC-NIC PAIS E FILHOS (de 1 a 5 anos)
Dia 21/04, feriado. Um dia especial de confraternização 
em nossa chácara a partir das 10h.

ENCONTRO DE DISCIPULADORES
Dia 26/04 - às 9h, em nossa chácara, com almoço.

RETIRO DE ADOLESCENTES (de 16 e 17 anos)
De 1 a 3/05, na chácara. Inscrições após os encontros.

BATISMO DE NOVOS CONVERTIDOS
Dia 2/05, às 15h, na chácara

Região Metropolitana (congregações servidas por nós)

CELEBRAÇÃO DA CEIA DO SENHOR
Dia 02/05, às 19h e dia 03/05, às 9h. Em nossa sede.

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

RETIRO PARA CURA DA ALMA
De 15 a 17/05, na chácara. Os discipuladores devem 
inscrever seus discípulos pelo fone 3398 3285, com 
Adriana, pela manhã.

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.

ComunicaçõesO Campo é o Mundo

No último verão, recebi de Deus a direção de ir à 
Itália. Lá, tive o grande prazer de conhecer a família 
de brasileiros de Rogério Andrade (também conhecido 
como “Sincero”), sua esposa Nívia e seus dois filhos 
Nathan e Silas. 

Como sabemos, a Itália é conhecida como um país 
católico.  Pela influência que esta instituição tem 
sobre o governo, a Igreja evangélica é considerada uma 
seita, sofrendo restrições impostas para realizar o seu 
trabalho. Para fazer uma programação em local aberto, 
por exemplo, além da taxa obrigatória a ser paga e o 
aviso ao governo com antecedência de um mês, será 
o próprio governo quem vai determinar aonde será o 
evento. Além disso, o governo restringe os materiais 
“evangélicos” e a entrada de missionários, somado o 
preconceito da própria população.

Para agravar, há uma lei sendo desenvolvida com 

Nossos irmãos Jorge e Vera estão voltando para 
a África e este é um bom investimento no reino 
alcançando vidas no outro lado do oceano. A igreja aqui 
assumiu seu envio, você faz parte dela!

Não paramos por aí, há outros lugares, e vamos 
partilhar no Corpo Vivo o que o Senhor colocou em 
nossas mãos. A partir de agora este envelope estará a 
disposição quando houver ofertas.

Aqui tem um caminho 
aberto para você
que quer ajudar!

o objetivo de extraditar todas as pessoas com visto de 
missionário, juntamente com muitas outras restrições, 
incoerentes para um país “livre”. Ao mesmo tempo, 
minha maior surpresa foi encontrar um calendário 
satanista em uma livraria. É surpreendente também 
a facilidade com que mulçumanos entram na Itália. 
O governo da Itália lhes tem facilitado a entrada e a 
cidadania, mesmo aos que entram ilegalmente. Pude 
conhecer a alguns na aula de italiano que tivemos juntos 
e testemunhei sua manifestação em sinal de aprovação 
diante dos atentados muçulmanos contra os ocidentais.

Mesmo com tanta oposição, a Igreja do Senhor Jesus 
na Itália é muito forte, pois mesmo sendo poucos, há 
uma grande unidade entre os irmãos e os pastores da 
região se reúnem uma vez por mês para orar pela nação. 
Quanto a mim, uma grande lição foi a de aprender 
a alcançar pessoas sem usar palavras ou cartões, 
crescendo em saber ouvir ao Senhor e a obedecê-Lo.

Testemunho de 
minha ida a Itália
Por Esdras Tonin



Técnico em Enfermagem
especializado no cuidado de idosos.

Atendimento domiciliar e hospitalar(51) 9517.9571 - 8433.1486

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

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 ><>


