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

Corpo Vivo ><>

O Pai (do céu) entregou seu filho, seu unigênito, 
aos cuidados de um homem comum, porque sabia que 
aquele homem iria lhe ouvir e obedecer. Esse era o 
requisito do homem a quem o Pai poderia confiar o Filho. 
Da mesma forma o Pai nos entregou Jesus, cuja vida está 
em nossos irmãos a quem cuidamos.

Podemos imaginar uma conversa do Pai com José 
sobre os cuidados que ele deveria ter com Jesus, 
pensando que as mesmas recomendações ele nos dá hoje:

“José, 
você vai cuidar dele como se fosse seu, mas lembre 

que ele é MEU filho;
você vai pegá-lo no colo enquanto não souber andar;
vai dar-lhe comida na boca;
vai limpar o meu filho quando estiver sujo;
vai dar-lhe seu amor, para que ele aprenda a ser 

amado e a amar os outros;
vai ensiná-lo a andar; vai ensiná-lo a falar; e quando 

ele aprender a falar “PAI”, diga-lhe que o seu verdadeiro 
Pai está nos céus;

não esqueça de alimentar bem o meu filho;
quando ele estiver caminhando, leve-o até o Mar 

da Galiléia. Ensine-o a pescar; e mostra para ele os 
pescadores jogando as redes no mar, pois um dia ele vai 
precisar dessa memória;

apresente-o aos outros meninos que estão por ali; 
alguns serão seus amigos no futuro;

leia para ele o que está na lei e nos profetas e 
reafirme que aquilo foi dito por um Deus vivo, que 

cumpre a sua Palavra; ele confia em você e vai confiar 
em mim;

ajude-o a ler e a memorizar; isso vai ser uma arma 
poderosa no meio das lutas que ele vai enfrentar lá na 
frente;

algumas vezes leve-o até o monte para orar; inclua 
meu filho nos seus momentos de comunhão comigo; ele 
vai gostar muito disto e será essencial para sua vida;

e à medida que ele for crescendo, fale para ele sobre 
a sua verdadeira identidade: que ele é FILHO DE DEUS;

você vai ver que, nesse tempo, ele estará muito 
focado em estar na minha casa e cuidar dos meus 
negócios; não fique triste quando isto acontecer, porque 
nesse momento você vai ter cumprido sua tarefa como 
“pai de criação”; eu vou ficar alegre e você vai participar 
da minha alegria;

eu não estou dizendo que você DEVE fazer algo, 
como se eu fosse lhe entregar o menino e depois voltar 
apenas para cobrar o cuidado dele. EU VOU ESTAR COM 
VOCÊ, na dúvida ou na dificuldade, eu vou suprir a sua 
falta. Peça-me e eu lhe respondo. Peça e eu destaco 
legiões de anjos para lhe ajudar; 

José, cuide bem do meu filho.”

Por José Gustavo Miranda

Como podemos conciliar a posição de 
autoridade e a responsabilidade pela vida 
dos discípulos? Olhe para o carpinteiro José.

José,
cuide bem do meu filho!
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maio 2015
Joe & Helen Vinicius & IngridLeonel & Patrícia

No mês de JUNHO continuaremos lendo e meditando 
sobre os primeiros dias da igreja, no 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 é respondida hoje. Vamos ouvir do Espírito o que ele 
quer em nós e o que ele quer fazer através de nós. 

Cada discípulo deve observar 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. Vamos usar esse tempo com muita atenção 
ao mover do Espírito, falando, orando, curando, 
profetizando, evangelizando, enfim, sendo usados 
conforme a vontade do Senhor:

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? 

anos e ensina-la a guardar as coisas que Jesus ordenou 
(Mateus 28-18-20). Se um pai faz isso com seus filhos, 
quem discípula exerce o mesmo tipo de serviço (por amor 
ao Senhor) em favor dos irmãos a quem cuida. Por isso, 
pastoreio e paternidade são palavras que expressam bem o 
que implica o serviço de estar discipulando, pois, em ambos 
os casos, o Senhor vai pedir contas daqueles que tinham em 
suas mãos a vida dos pequeninos que Ele tanto ama. 

Mais do que pensar no aspecto da autoridade, 
o discipulador deve lembrar da enorme 
RESPONSABILIDADE que tem por seus conservos, 
pois responderá perante o Senhor que pagou, com seu 
próprio sangue, o preço por cada vida. 

É assim que Pedro afirma: pastoreai o rebanho de 
Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas 
espontaneamente, como Deus quer; nem por sórdida 
ganância, mas de boa vontade; nem como dominadores dos 
que vos foram confiados, antes, tornando- vos modelos do 
rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, 
recebereis a imarcescível coroa da glória. (1 Pedro 5.2-4).

Nosso trabalho é alimentar cada ovelhinha, cada irmão 
e irmã, conduzindo eles para o verdadeiro pastor. Quanto 
mais próximo ele estiver do Senhor e manifestar a vida de 
Cristo pelo Espírito, mais próximo estaremos de completar 
o nosso trabalho e receber, do Senhor, a recompensa por 
cuidar se seus filhos.

Em Mateus 24 e Lucas 12 há uma parábola sobre o 
servo que pensa consigo mesmo que seu Senhor tarda em 
vir e passa a comer e beber com ébrios, como se dissesse:  
“amanhã farei o que tenho que fazer e me prepararei para 
prestar contas; hoje vou satisfazer a minha alma”. Na 
sequência do texto vemos que ele chega a espancar seus 
conservos, até que é surpreendido pela chegada do Senhor 
em dia que não espera e em hora que não sabe. O seu 
futuro, segundo Jesus, é o mesmo dos hipócritas.

Mas Jesus também fala de um servo fiel e prudente 
a quem o Senhor lhes confiou os conservos para dar o 
sustento (alimento) a seu tempo (Mt 24.45) e conclui 
dizendo o seguinte: Bem- aventurado aquele servo a quem 
seu senhor, quando vier, achar fazendo assim (vr. 46).

Discipulado na igreja não pode ser visto como a prática 
anterior a Jesus, ou que ainda é usada em muitos lugares, 
onde o “discipulador” ou “mentor” é um mestre que ensina 
coisas a seus discípulos, é admirado por eles e mantém 
alguma autoridade sobre seus seguidores. Em certa medida, 
cada um destes aspectos está presente no relacionamento 
de discipulado. Mas quem discípula, antes de qualquer 
outra coisa, “pastoreia” a vida de seus conservos.

O Senhor Jesus, sendo O Mestre, foi o maior exemplo de 
servo e pastor. Conosco não pode ser diferente. Discipular, 
ou pastorear, é cuidar do discípulo como um pai cuida de seu 
filho. É como pegar uma criança desde os seus primeiros 

“Discipulai” o rebanho de Deus que há entre vós

# 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

Mais uma casa-lar foi aberta nesta obra de 
misericórdia que ampara e dá um lar a meninos e 
meninas em situação de risco. Desta vez os pais sociais 
são o casal Jair e Verenice Costa, que já haviam adotado 
dois meninos por conta própria enquanto moravam 
em sua chacrinha  em Morro Reuter, RS.  Deus tocou 
o coração destes dois através de um convite feito pelo 
irmão Dari que há muitos anos realiza um trabalho de 
amparo a crianças na grande Porto Alegre e Caxias do 
Sul, onde dá supervisão para 12 destas casas.

De repente a família do Jair passou de duas   para 
oito crianças e adolescentes(entre 8 a 16 anos). Mesmo 
“pilotando” sua cadeira de rodas Jair consegue dar 
muito bem a conta de seu serviço ao lado de sua esposa 
guerreira. Há cerca de 7 anos atrás Jair foi vitima de um 
acidente de trânsito que afetou sua medula dorsal mas 
isto jamais lhe tirou o ânimo de servir a Jesus   desde 
que  um irmão o levou a Cristo  ainda  no hospital . O 
ânimo é tanto que até participa de um time de basquete 
sobre rodas, onde tem um bom desempenho. Atualmente 
toda esta grande família está participando dos cultos na 
congregação do Jari.

Esta é uma obra que exige muito amor e paciência 
pois a maioria destes meninos passou por experiências 

muito traumáticas que, às vezes, precisam de anos para 
serem tratadas e curadas. O menino da foto abaixo foi 
um dos primeiros adotados pelo casal e dá gosto ouvir 
seu testemunho do encontro com Cristo e por ter achado 
um pai e uma mãe que se interessaram por sua vida. 
Vamos deixar o próprio William (de nove anos) contar 
com as próprias palavras: 

Quando fui batizado e me entreguei a Jesus decidi 
que não vou mais entrar no caminho dos pecadores, pois 
eu sei que Deus vai me proteger de todo o mal. Antes eu 
não sabia quem era Jesus, e nem sabia que Ele era nosso 
amigo e protetor e também Salvador de todos nós. Pois 
um dia conheci duas pessoas que me criaram desde os 8 
anos. E é só falar em criar que vocês já sabem quem são, 
né?  São meus pais que me ensinaram a crer e saber tudo 
que sei. Agora sou um discípulo de Jesus, o meu Senhor!  
E agora vou tentar conseguir arrumar meu quarto e 
obedecer ao meu pai e minha mãe que estão ainda me 
ajudando e creio que sempre me ajudarão. Te amo, pai e 
mãe! (William). 

(Esta chácara está situada no beco do Bibi, estrada 
do Costão, em Viamão. Interessados em conhecer podem 
contatar com Jair Costa pelo fone 9977-4876).

Resgatando 
meninos
Por Telmo Weber



“... sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra 
angular.” Efésios 2.20

A obra que o Espírito Santo faz sempre nos 
surpreende, trazendo transformações profundas dentro 
dos nossos corações, testificando em nosso interior 
a verdadeira obra de Deus. E o retiro de 16 e 17 anos 
expressou o quanto Deus tem se importado em nos 
ensinar e formar à imagem de Jesus, por meio da Sua 
presença e Seu ensino em nós.

Como igreja, desde o início de abril vínhamos sendo 
ministrados nos encontros de fundamentação. Deste 
modo, por direção do Espírito Santo, o mesmo ensino foi 
transmitido ao longo do retiro: “vida de comunhão com 
Jesus”, “propósito eterno de Deus”, “fé, “evangelho do 
reino”, temor e juízo eterno” foram assuntos bastante 
explorados naqueles dias.

Presenciamos ali uma obra linda de Deus, e 
compreendemos mais uma vez que onde Deus está Ele 

Em Atos dos apóstolos podemos ver a narrativa do 
nascimento da igreja, os que creram, eram batizados e 
recebiam o Espírito Santo, e eram guiados pelo Espírito 
Santo para uma vida em comunidade, uma vida que 
“tinham tudo em comum”, uma vida que transbordava “�o 
mútuo amor de uns para com os outros�” e era impossível 
viver separadamente. Assim é a igreja, a família de Deus, 
o corpo de Cristo aqui na terra, o Senhor estabeleceu algo 
poderoso para os seus seguidores, que eles andassem 
juntos, não como um agrupamento de pessoas apenas, 
mas como um organismo vivo, um dependendo do outro e 
“sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo.” 

Na sexta à noite, damos mais um passo de unidade 
na vida da igreja, juntando ADOLESCENTES e JOVENS, 
não um evento de unidade, porque a nossa unidade 
não é algo eventual, mas um caminhar juntos, uma 
oportunidade e direção que o Senhor nos deu de 
estarmos juntos todas as sextas, onde podemos servir 
“uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, 

marca corações, seja curando almas ou enfermidades 
físicas (alguns foram curados de enfermidades nas 
pernas e nas costas), seja restaurando a comunhão dos 
distantes. Além disso, além dos nossos jovens que serviram 
incansavelmente como líderes de quarto e equipe de apoio, 
tivemos na sexta feira a visita dos jovens da congregação 
(mais de cem), que expressaram pelos adolescentes um 
amor que só Jesus tem para dar, mostrando como vai ser 
bom este andar mais perto e este cuidado mútuo. No fim 
do encontro, todos à volta da fogueira, compartilhando, 
orando, conversando rindo, louvando. 

Que preciosa e sublime vida em família, centrada 
e conduzida por nosso irmão mais velho, Jesus! Que 
tremenda a revelação de que somos as pedras vivas 
construídas como casa espiritual do Pai! É porque no 
nosso meio existe uma Pedra que vive, a Pedra angular e 
principal, uma Rocha firme e inabalável, Jesus. Dela todos 
nós dependemos. E por causa dela, todos chegaremos lá!

como bons despenseiros da multiforme graça de Deus.” 
 A criação nos dá um exemplo muito claro da 

importância de estarmos juntos. Creio que a maioria 
de nós já teve a oportunidade de assistir a um 
documentário da vida animal em uma savana africana, 
onde podemos observar o comportamento de uma 
manada, um conjunto de animais da mesma espécie 
que vivem, se alimentam e se deslocam juntos. Um 
depende do outro, quando um destes animais anda 
fora da manada, ele não deixa de ser um animal da 
sua espécie, mas se torna um alvo certeiro para o seu 
predador, por isso: “Sede sóbrios; vigiai; porque o diabo, 
vosso adversário, anda em derredor, bramando como 
leão, buscando a quem possa tragar”. Devemos proteger, 
sustentar, ensinar, advertir, animar e considerar 
“também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor 
e às boas obras.” Mas isso só é possível se estivermos 
juntos para ser igreja “�a qual é o seu corpo, a plenitude 
daquele que a tudo enche em todas as coisas.”

A Pedra Principal “Todos os que creram estavam juntos...”

Fotos: Jackson AntunesVidaemcomunidade

Por Demetrius VasconcellosPor Samir Machado
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Informativo com o propósito de servir o Corpo de Cristo

Canoas
contato com Gilberto Daniel (3032-1997)
e Roberto Moreira (3466-0272)
Charqueadas
contato com Cláudio Mechebeyer (3658-2592)
Cachoeirinha
contato com José Acosta (3469-5938)
e Mário Cesar Dietrich (8526-6924)
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)
e Emílio Mihara (3592-3773)
Viamão
contato com Mauro Fraga (3434-3499)
e Herberto de Oliveira (9953-2396 - Tarumã)

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 4/07, às 15h, na chácara. Inscrições via 
discipuladores pelo fone 3398-3285, pela manhã.

CELEBRAÇÃO da CEIA do SENHOR
Sábado (04/07) às 19h e domingo (05/07) às 9h30.

ENCONTRO para HOMENS da congregação
(a partir dos 18 anos) - Dia 5/07, às 15h, na sede.

ENCONTROS HABITUAIS: 
JOVENS e ADOLESCENTES, sextas às 20h, na sede

Região Metropolitana (congregações servidas por nós)

ORAÇÃO de senhoras, terças às 15h, na sede
ORAÇÃO PARA TODOS, quintas, às 6h30 da manhã, na sede

ZONA SUL - As reuniões na Zona Sul recomeçaram agora 
em novo endereço: Rua Almirante Delamare, 53 - Bairro 
Tristeza. Sempre no último domingo do mês, às 19 hs

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

Batizados no mês de maio:
Francine Oliveira Martins (Cláudia Paese)
Isabelle Lunardi (Florival e Alessandra Lunardi)
Maria Maack da Silva (Bianca Batista)
Júlia Webber (Fernanda Lopes - Gravataí)

Comunicações

Nossos queridos Rafael e Grace Nunes voltaram para 
a Alemanha. Depois de estarem no Brasil por dois anos, 
voltaram para atender a um chamado do Senhor através  
de um casal com o qual tiveram comunhão desde a  vez 
anterior: Christian e Heike, que os receberam com muita 

alegria. Com suas filhas, Nicole  (12), Amanda (8) e 
Sarah (6) viajaram dia 15 de maio.

Hoje estão numa cidadezinha chamada Moormerland 
a noroeste da Alemanha. Oremos por eles para que sejam 
frutíferos e sustentados no amor e cuidado do Senhor.

Claudinei (irmão de Jorge) e Kelly, que vieram 
conosco, estão felizes e seus dois filhos, Gabriel(9) e 
Bruna (6), se adaptaram bem ao novo estilo de vida.

Temos muito trabalho diante de nós, muitas pessoas 
vindo ao Senhor e precisando de ajuda. Por isso 
contamos com as suas orações para sermos usados pelo 
Senhor para agradá-lo.

Obrigado por todo amor,
Jorge e família.

Queridos irmãos, graça e paz!
Enfim chegamos em casa! Louvamos a Deus pela 

segurança na viagem e aqui por encontrarmos nossos 
queridos bem. Os presbíteros e suas famílias estão bem. 
Assim também os diáconos estão felizes nesta nova 
etapa de recém-casados.

Trouxemos Sumba conosco e o levamos para a sua 
aldeia para o encontro com sua mãe e familiares, depois de 
um ano e oito meses. Foi motivo de festa e muita emoção.

Família Nunes

Notícias de Iemberém:

O Campo é o Mundo

Fotos: Jackson Antunes

Foto: Jerônimo Nilson



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

ELÉTRICA EM GERAL
bilnei@hotmail.com

51 3384.4043
51 9940.2037 (vivo)
51 9371.1948 (claro)

O SENHOR É MEU PASTOR E NADA ME FALTARÁ (SALMOS 23)

OBRAS - REFORMAS - CONSERTOS 

PINTURA - JARDINAGEM - MÓVEIS

LIMPEZA DE CAIXA D’ÀGUA - SERVIÇOS GERAIS

IRMÃOS À OBRA

JEFERSON - 9288.9205   &  ANDERSON CAPP - 9151.9824

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 ><>


