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

Corpo Vivo ><>

Nesta Páscoa, pelas misericórdias de Deus,mais 
uma vez fomos confrontados com uma realidade 
tremenda, estamos crucificados com Cristo. “E ele 
morreu por todos, para que os que vivem não vivam 
mais para si mesmos, mas para aquele que por 
eles morreu e ressuscitou.” Estamos mortos para 
o mundo, mortos para as paixões da carne, mortos 
para a injustiça, mortos para o orgulho e a vaidade, 
mortos para independência de Deus, mortos para a 
incredulidade, mortos para a nossa desobediência 
e rebelião, mortos para as nossas convicções e 
vontades, mortos para nós mesmos. 

É impossível vivermos a vida de Cristo sem o 
próprio Cristo, o Senhor disse: “sem mim nada 
podeis fazer”, do mesmo modo é impossível 
nos crucificarmos sozinhos, “Portanto fostes 
crucificados junto com Cristo�” e este é um segredo 
revelado para vivermos nossa morte pela morte 
de Cristo “porque morrestes, e a vossa vida está 
oculta juntamente com Cristo, em Deus.” Tudo 
que é próprio do homem carnal, e que nos leva a 

destruição eterna, está morto e sepultado, e o que 
resta é a nossa vida que está guardada secretamente 
em Jesus, e isto só pode tornar uma verdade na 
nossa vida se tivermos a fé que vem de Deus “e ser 
achado nele, não tendo justiça própria, que procede 
de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a 
justiça que procede de Deus, baseada na fé;”

A fotografia que podemos ver ao fundo desta 
mensagem, foi feita em um momento muito especial 
deste retiro, onde muitos irmãos puseram os seus 
nomes na cruz, não como ritual ou ato religioso, mas 
reafirmando com fé, que como seguidores de Cristo, 
precisamos tomar diariamente a nossa Cruz, não que 
não estejamos mortos, como o Espírito Santo nos 
lembrou, mas para evidenciar para nós mesmos, que 
o nosso eu já morreu com Cristo.

“Que eu viva pra tua glória
Uma vida, vida de vitória
Uma vida em santidade, vida que traduz
No viver de cada dia, a ordenação da cruz.”

Por Demetrius Vasconcellos

II Coríntios 5.14

“Pois o amor 
de Cristo nos 
constrange, 
julgando nós isto:
um morreu por 
todos; logo, todos 
morreram.” 
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da Gabi, fazendo delas também amigas, e que despertou 
na Gabi questionamentos sobre essa vida “diferente”.

Casamos e nos mudamos para Salvador e, nos dois 
anos e meio que se seguiram, perdemos um pouco o 
contato. Quando voltamos a Porto Alegre em 2009, o 
Senhor nos aproximou novamente e acabou no pedido da 
Gabi em ser fundamentada no Evangelho do Reino. Tinha 
certeza que havia uma vida mais abundante. E assim 
foram dois anos de discipulado à distância e ao mesmo 
tempo orando pelo seu marido Isaac compartilhar desta 
mesma busca.

No fim de 2013, Deus começou a mudar a vida 
do casal levando-os a São Borja, fronteira oeste do 
estado, cidade natal da Gabi. No período da Páscoa do 
ano passado, quando estavam ainda procurando onde 
congregar naquela cidade, vieram participar do nosso 
retiro em Porto Alegre com Samuel Farias. Foi quando
o Isaac teve uma experiência com o Espírito Santo.
Um divisor de águas no seu relacionamento com Deus, 
com a família e com a igreja.

Seu testemunho a partir daí foi um verdadeiro 
arrependimento e uma drástica mudança de vida. Trouxe 
uma nova consciência de andar na luz, debaixo de cuidado 
e a revelação de que de agora em diante o governo de sua 
vida era do Senhor Jesus. Todos ao seu redor puderam ver 
essa mudança radical para a glória de Deus.

Começaram a viver esta vida na sua casa em São 
Borja, e um ano depois batizaram a primeira discípula 
fruto de uma casa aberta ao evangelho. Repercutiu 
também na própria família do Isaac, tanto que sua irmã 
Francine e amigos em Santa Cruz foram buscar essa vida 
transformadora no Espírito.

Agora estão esperando o Levi, primeiro filho que 
nasce em junho, outro fruto para testemunho em São 
Borja. Oremos por esta cidade, pelo casal para que 
tenham a intrepidez, graça e unção para anunciar o 
evangelho salvador de Jesus Cristo e multiplicarem o 
seu Reino. Aleluia!

Conheci Isaac e Gabriela há mais ou menos 10 anos, 
em 2005, no tempo em que morava em Santa Cruz do 
Sul. Nosso primeiro contato se deu pela família de 
meus tios, com quem morei nos primeiros meses, pois 
participavam da mesma congregação com eles.

Nesse um ano e meio em que estudei e trabalhei em 
Santa Cruz do Sul, fizemos uma grande amizade. Já me 
relacionava com a Paulinha, que morava em Salvador. 
Quando vinha me visitar, hospedava-se na casa da família 

Marcelo & Raquel

Durante os meses de MAIO e JUNHO estaremos lendo 
e meditando sobre os primeiros dias da igreja, conforme 
o livro de Atos e em algumas cartas. Queremos ver como 
foi respondida a oração de Jesus (em João 17), como o 
Espírito Santo estava agindo por meio da igreja, e de que 
forma essa mesma oração está sendo respondida hoje, 
no nosso meio. Vamos ouvir do Espírito o que ele quer em 
nós e o que ele quer fazer através de nós.

Como toda a obra do Espírito Santo é direcionada a 

manifestar a Cristo, e ele faz isto por meio da igreja, ao 
meditarmos na Palavra com esse objetivo o Espírito vai 
nos ajudar a sermos cada vez mais parecidos com o Senhor 
Jesus, como um grupo de discípulos que o glorifica sendo 
luz e chamando para a luz os que estão perdidos.

Separemos os tópicos de duas em duas semanas 
para que cada grupo possa avaliar – sem pressa – estes 
trechos da Palavra e, assim, obter algo mais consistente 
para sua experiência de igreja na casa.

O QUE FAZER?

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.

04 a 17/05
“TODOS FICARAM CHEIOS DO ESPÍRITO SANTO”
Ler e meditar: Atos 1.1 até 2.13.
Depois, compartilhar com os irmãos:
# Com que finalidade o Espírito Santo foi prometido?
A promessa é apenas para indivíduos ou o Senhor tinha 
em mente um grupo de pessoas que é verdadeiramente
o seu “corpo” e “membros uns dos outros”?
# O que representou para os discípulos a experiência
de serem cheios do Espírito Santo e manifestarem
os seus dons? Como os incrédulos reagiram no
primeiro momento?

18 a 31/05
“TODOS OS QUE CRERAM ESTAVAM JUNTOS”
Ler e meditar: Atos 2.14-47. Ler também Colossenses 
1.1-12 e 1 Tessalonicenses 1.2-10
Depois, compartilhar com os irmãos:
# Que fruto o Espírito Santo manifestou através da igreja 
após a experiência do batismo no Espírito? Quais os pontos 
principais da palavra de Pedro? Qual a reação dos que o 
ouviram? O que eles “aceitaram” e o que aconteceu depois?
# Sobre o trecho de Atos 2.42-47, ainda que curto, 

temos muito a ouvir o Senhor e compartilhar. Vamos 
clamar por revelação e direção para entendermos como 
o Espírito Santo pode produzir o mesmo tipo de vida em 
comunidade nos dias de hoje. O contexto é diferente e, 
por isso, não estamos olhando para o exterior ou para 
modelos e métodos. Mas Deus é o mesmo e sua vontade 
não muda. Como ele quer ver sua igreja hoje e como 
vamos buscar (juntos) a plenitude dessa manifestação?

01 a 14/06
“EM TODOS ELES HAVIA ABUNDANTE GRAÇA”
Ler e meditar: Atos 3 até Atos 8.
Depois, compartilhar com os irmãos:
# Como a igreja guiada pelo Espírito se comporta diante 
do mundo a sua volta? Qual a atitude dos discípulos em 
relação à vida e às coisas deste mundo?
# Para que fomos chamados? Estamos livres para servir 
ao Senhor onde e como ele quiser nos usar?

15 a 28/06
“CAMINHANDO NO TEMOR DO SENHOR, E, NO 
CONFORTO DO ESPÍRITO SANTO, CRESCIA EM NÚMERO”
Ler e meditar: Atos 9, 10 e 11.
Depois, compartilhar com os irmãos:
# O que o Espírito Santo fez para capacitar a igreja a 
cumprir a ordem de Jesus dada em Marcos 16.14-18? 
Como ele pode fazer o mesmo em nosso meio?

29/06 a 05/07
“PREGANDO O REINO DE DEUS”
Ler e meditar: Atos 28.30-31.
Depois, compartilhar com os irmãos:
# Nesses dois versículos há muita riqueza sobre 
o ministério de Paulo em Roma. Vamos, juntos, 
compartilhar como o Espírito Santo pode fazer o mesmo 
em nossa vida. Não é um tempo de apontar erros, mas 
de ouvir o que ele quer fazer: ele pode mudar; ele pode 
confirmar e melhorar a forma como estamos servindo; 
ele pode fazer coisas novas.

Decasaemcasa Vidaemfamília

Por Andreas Wondracek
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Mais um retiro inesquecível sucedeu entre nós nestes 
últimos dias em que período que a Igreja Cristã celebrou 
a semana da Páscoa. O tema geral pode-se afirmar que 
foi este: a nossa vida que está “oculta”, identificada 
integralmente com Cristo em sua morte e ressurreição. 
Os preletores Erasmo Ungaretti, Moysés Moraes, Telmo 
Weber, Otocar Wondracek, Jan Gottfridsson, José 
Gustavo Miranda e Ismael de Oliveira, que nos traziam 
a palavra, dissertaram sobre os últimos acontecimentos 
da vida de Cristo, desde a chamada quinta-feira santa 
até o glorioso domingo da ressurreição. Os irmãos 
participantes (cerca de 1900 pessoas) já haviam sido 
previamente orientados a lerem os capítulos 13 a 
21 de João para irem “entrando no texto e no clima” 
daqueles dias tão marcantes. Erasmo iniciou falando 
da importância fundamental de permanecermos em 
Cristo como ramos firmes da Videira Verdadeira (João 
15). Otocar instou-nos a nos apropriar das promessas 
contidas no maravilhoso e confortador capítulo 14. 
Telmo nos estimulou a buscar uma comunhão mais 
íntima com Cristo como aquela que aconteceu durante a 
primeira Ceia com lavapés. Ele prometeu nos amar até o 
fim como diz em João 13.1 e quer que pratiquemos Seu 
amor numa vida de intenso serviço mútuo. Moysés nos 
lembrava do valor do sangue, da morte e ressurreição de 
Cristo enfatizando que nEle todos morreram, portanto 

você não pode mais autocrucificar-se pois Ele já 
morreu por você. Ter fé neste fato é “arrancar tua vida 
de ti mesmo e arremessar-se nEle”. Agora temos que 
fazer como Paulo: “decidi nada saber entre vós, senão 
a Jesus Cristo, e este crucificado. O amor de Cristo 
nos constrange a agir assim. (Neste momento muitos 
irmãos vieram à frente consagrando-se novamente a 
Jesus e colocando seus nomes escritos em papeis e 
pregando-os com taxinhas no madeiro da cruz. Este foi 
um inesquecível momento!) Jan nos exortou, baseado 
em João 17, a termos corações ardentes e apaixonados 
por Ele. Somos frutos do seu eterno amor. “Inclina teu 
peito ao coração de Jesus e ouve suas batidas. Seja 
levado cada dia ao coração do Pai.” José Gustavo nos 
exortava a perseverar no ensino das verdades de Cristo. 
O discipulado é algo absoluto e não opcional. Congregar, 
a mesma coisa. Há vida abundante no Corpo e Deus nos 
empurra pelo Seu Espírito até que todos sejamos UM! No 
domingo de manhã, quando celebramos juntos a Ceia do 
Senhor, Ismael nos falava, com bela narrativa, sobre os 
acontecimentos daquela manhã gloriosa da ressurreição 
e do que ela significa para nós. “Agora você está sob 
nova direção com teu Senhor e Rei. Ele reina de fato. Ele 
é o vitorioso. Senta-te com Ele em Seu trono! Ele breve 
voltará , mesmo que seja no curto espaço da tua vida.” 
MARANATA, ora vem, SENHOR JESUS !

Nós em Cristo
(ecos do retiro de páscoa)
Por Telmo Weber

“Naquele dia, vós conhecereis  que eu estou em meu 
Pai, e vós em mim, e eu, em vós” (João 14.20).

Um precioso ensino que o Novo Testamento nos 
apresenta, e que é um dos pontos mais elevados da 
vida cristã, e que possui um valor inestimável , é o da 
“Habitação de Cristo em nós”.  Esse assunto era tão 
importante para o apóstolo Paulo, ao ponto dele ser 
motivado à orar pelos crentes da Igreja de Éfeso, visando 
que eles tivessem a plena certeza de que o Senhor Jesus 
Cristo estava bem presente em seus corações. Assim, Ele 
lhes disse: “ ...habite Cristo em vosso coração” (Efésio 
3.17). E, a seguir ele indica como isso pode ocorrer: “é 
pela fé”.  A fé é um princípio valioso para a vida cristã, 
pois, sem ela, “é impossível agradar a Deus” (Hebreus 
11.6). Paulo,  também, diz, a esses seus filhos na fé, que 
para alcançarem a posição tão especial, a de: “Cristo 
em nós”, eles necessitavam estar, também: “pela fé”, 
“arraigados e alicerçados em amor”. Essa posição não 
é alcançada pelo nosso esforço humano, pois, nós não 
temos capacitação para atingi-la por nós mesmos. Mas, 
Deus proveu para nós um ajudador, o Espírito Santo: 
o texto diz bem acentuadamente: “mediante o seu 
Espírito”, E acresce: “...no homem interior”.

Como nós, anteriormente, nos encontrávamos bem 
longe de Cristo, e fomos trazidos para bem perto dele, 
pelo Seu sangue. E, uma vez, nessa posição, nós fomos 
brindados com muitos valores excepcionais, sendo que 

o mais significativo deles foi o de que nós nos tornamos 
membros do Seu Corpo no mundo, o Corpo que é a 
Sua Igreja, da qual Ele, Cristo, é a sua Cabeça. Agora, 
o apóstolo pode fazer, também, para nós, a mesma 
pergunta que ele fez, aos crentes de Corinto: “... não 
reconheceis que Jesus Cristo está em vós?” (II Coríntios 
13.5). Irmãos, se nós nos julgamos  membros do Corpo 
de Cristo, a Igreja, no mundo, e não temos  a certeza 
de que Cristo vive em nós, o que nós mais precisamos 
é buscar ter essa necessária convicção. Como nós nos 
sentimos fortes espiritualmente quando temos uma 
firme convicção de que Cristo vive em nós! O nosso 
inimigo, sempre quer colocar dúvidas em nossa mente, 
essa é a razão pela qual, muitos cristãos, por não 
estarem bem conscientizados dessa verdade, a de que 
Cristo está nele, ficam se interrogando: “será que Cristo, 
realmente, vive em mim?

Desejoso de que todos os seus filhos espirituais 
estivessem conscientes dessa realidade: “Cristo em nós 
é a esperança da glória”, o apóstolo orou pelos seus 
filhos espirituais. Se o nosso irmão na fé, ou o nosso 
discípulo, ou o membro de nosso grupo em nossa casa, 
ou outra pessoa que se encontra, também, em dúvida, 
nós podemos ajudá-lo a se libertar dessa dúvida, 
fazendo o mesmo que o apóstolo fez: orar por ele. Assim, 
eles e nós ficaremos  agradecidos a Deus, pela vitória 
sobre a dúvida que o nosso irmão alcançou. Amém.

“Cristo em nós”
Por Erasmo Vurlod Ungaretti

RetirodePáscoa2015 Fotos: Lídia Cabral Portinho 
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Batizados
no mês de abril:

Informativo com o propósito de servir o Corpo de Cristo

Denise Hanisch (Catia Usevicius Maia)
Andressa Emily de Vargas Freitas (Jaqueline dos Santos)
Bruno Severo Reis (Rafael S. Silva)
Cleiton Vargas Freitas (Jair Costa)
Glaucia da Silva Severo (Tatiane Miceli)
Letícia Marcela da Silva (Verenice Costa)
Pedro Henrique Innocente Ramos (João Carlos Ramos)
Roseli de Godoi Faber (Sabrina Godoi)
Rosemary Costa Caldeira (Cláudia Paese)
Rubens C. Lima (Jackson Nunes)
Willian Gabriel Schmitz Costa (Jair Costa)

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 (3097-5991)
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 PARA CURA DA ALMA
De 08 a 10/05, na chácara. Inscrições com Adriana,
via discipuladores, pelo fone 3398-3285 (pela manhã).

RETIRO PARA CRIANÇAS (10 e 11 anos)
Na chácara - De 23 a 24/05, iniciando às 08h30
de sábado e encerrando às 13h de domingo.

TREINAMENTO PARA NOVOS
PROFESSORES DE CRIANÇAS
De 30 a 31/05, das 15h às 18h, na sede. Inscrições com 
Eloisa Weber após encontros, ou pelo fone 3779-6593.

RETIRO NACIONAL DOS 27+
De 04 a 07/06, em Torres (Hotel “A Furninha”).
Inscrições pelo site www.27mais.com.br ou após os cultos.

Região Metropolitana (congregações servidas por nós)

BATISMO
Dia 6/06, às 15h, na chácara. Inscrições via 
discipuladores pelo fone 3398-3285, pela manhã.

CELEBRAÇÃO da CEIA do SENHOR
Sábado (06/06) às 19h e domingo (07/06) às 9h.

ENCONTRO de MULHERES
Dia 7/06, às 15h, na sede.

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

Queremos compartilhar com a amada igreja um 
testemunho no qual vemos o PODER DE DEUS se 
manifestar enquanto suas ovelhas ouvem sua voz e o
seguem. Ele disse: “Em favor deles eu me entrego 
completamente a ti e faço isto para que, de fato, eles 
também sejam completamente teus.”
(João 17.9 - Versão King James).

No mês de janeiro estivemos no Hospital de Clínicas, 
no setor de recreação infantil, levando o amor de 
Deus às crianças e a seus acompanhantes, e foi neste 
dia que o Senhor nos surpreendeu com um milagre 
e nos fortaleceu nesta caminhada. Quase ao final do 
“cultinho”, após um apelo, uma das mãezinhas que 
estavam na sala quis dar seu testemunho. Declarou que, 
no mês de Dezembro, sua filhinha Daphne, de um ano e 
sete meses, estava na U.T.I., desenganada pelos médicos, 
devido a seus dois rins estarem paralisados. Ao receber 

Entre os meses de maio e junho, alguns irmãos de Porto Alegre, Canoas
e Curitiba estarão participando de um programa coordenado por Osvaldo
e Marina, que moram em London-ON, Canadá, para evangelização, oração 
pela cidade e um retiro com irmãos daquela região. Pedimos as orações
da igreja por este trabalho de expansão do reino de Deus.

London é uma cidade da província canadense de Ontário.
Está situado no extremo sudoeste da província, próximo a Toronto,
sua capital. Sua população é de 1,726 539 habitantes.

42°59�01�N 81°14�59�O

Viagem 
missionária

ao Canadá

nossa visita e , durante um período de louvor, ela nos 
ouvia muito interessada e recebeu as orações de nosso 
grupo de evangelismo. Sua mãe nos contou que, após 
15 dias, os rins da menina, milagrosamente, voltaram a 
funcionar e ela saiu da U.T.I. GLÓRIAS A DEUS por isto 
e porque várias outras vidas também tem confessado a 
Jesus como seu Senhor e Salvador e como aquele que 
cura suas enfermidades.

Temos perseverado junto com várias irmãs e irmãos 
a visitar dois hospitais da cidade e o Lar Esperança. 
Convidamos a igreja a continuar nos cobrir em oração
para algumas necessidades que surgem. Agradecemos a 
todos que cooperaram, no mês de dezembro com material 
evangelístico. assim também semeando conosco nesta 
boa obra. DEUS SEJA LOUVADO POR TUDO !

Com amor e gratidão, Claudia Farofa e equipe de 
evangelismo (Fone para contato: 51 9908-8307).

Estive doente e me visitaste
Mt 25.43

Vidaemcomunidade

LON
DON



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

OBRAS - REFORMAS - CONSERTOS 

PINTURA - JARDINAGEM - MÓVEIS

LIMPEZA DE CAIXA D’ÀGUA - SERVIÇOS GERAIS

IRMÃOS À OBRA

JEFERSON - 9288.9205   &  ANDERSON CAPP - 9151.9824

(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 ><>


