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

Corpo Vivo ><>

Estamos todos muito empenhados em ganhar outros 
que se submetam ao governo de nosso Pai Celeste.

Queremos muito obedecer à palavra de Jesus e 
fazer discípulos. Devemos, todavia, permanecer cheios 
do Seu Espírito, porque somente Ele pode realizar o 
milagre do novo nascimento nas vidas daqueles a quem 
testemunhamos. Palavras ditas pelo dever e zelo não 
podem, apenas por isso, obter o que é de valor eterno.

Se pudéssemos empurrar alguém para o Reino de 
Deus, nós o faríamos, porque desejamos ver as pessoas 
salvas, mudadas, abençoadas. Mas isso de nada ou 
pouco valerá, como “força” de nossa alma. Nossos 
métodos de evangelismo podem ser bons instrumentos, 
mas ai de nós, se confiarmos apenas neles, porque só o 

próprio Espírito Santo pode ir ao fundo dos corações e 
fazer a completa obra de Deus.

Que todo nosso empenho, zelo, constância e 
bondade e até um profundo amor pelos perdidos não 
nos façam convencidos de que nós podemos! Que nossa 
carnalidade não tome o lugar do Santo Espírito.

Sejamos dóceis a Ele e para com todos.
Que nosso amado Senhor e Amigo nos ensine e nos 

guie especialmente em nosso desejo de ganhar outros, 
mas lembremos sempre: 

“Não por força, nem por violência, mas pelo meu 
Espírito...”, o Espírito de amor do próprio Deus que vai 
nos ajudar a ganhar outros. Amém e amém!

“Não por força, nem por violência,
mas pelo meu Espírito...” (Zacarias 4.6)

Por Moysés Cavalheiro de Moraes
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Cada discípulo deve observar o roteiro abaixo, com 
leituras diárias, compartilhando nos encontros o que 
recebeu do Espírito Santo. Incentivamos o convite a 
amigos e parentes que estão sendo evangelizados a 
participarem das reuniões da igreja nas casas. Vamos 
usar esse tempo com muita atenção ao mover do Espírito, 
falando, orando, curando, profetizando, evangelizando, 
enfim, sendo usados conforme a vontade do Senhor:

21 A 27/09
“QUER, POIS, VIVAMOS OU MORRAMOS,
SOMOS DO SENHOR”
Ler e meditar em casa durante a semana:
Romanos 14.
No grupo, compartilhar sobre o que é viver em unidade, 
mesmo sendo diferentes em tantas coisas. 

28/09 A 04/10
“PARA QUE CONCORDEMENTE E A UMA VOZ 
GLORIFIQUEIS AO DEUS E PAI DE NOSSO SENHOR 
JESUS CRISTO”
Ler e meditar em casa durante a semana:
Romanos 15 e 16.
No grupo, compartilhar acerca da família de Deus e o 
que implica estarmos inseridos nessa realidade.

Em SETEMBRO, vamos continuar e concluir as 
leituras da carta de Paulo aos Romanos pedindo ao 
Senhor que continue a revelar sua Palavra a nós. 
Já vimos que somos justificados por fé, salvos pela 
graça, e que a nova vida depende da mesma graça e 
fé. Pela morte de Jesus fomos salvos do pecado e da 
condenação; e daqui para frente seremos vitoriosos pela 
sua graça que nos capacita a viver em tão alto padrão, 
plenamente inseridos na família de Deus. 

07 A 13/09
“TRANSFORMAI-VOS PELA RENOVAÇÃO
DA VOSSA MENTE.”
Ler e meditar em casa durante a semana:
Romanos 12.
No grupo, compartilhar sobre o que é uma mente 
renovada e como podemos experimentar essa mudança 
em nossa vida.

 14 A 20/09
“A NINGUÉM FIQUEIS DEVENDO COISA ALGUMA, 
EXCETO O AMOR COM QUE VOS AMEIS
UNS AOS OUTROS”
Ler e meditar em casa durante a semana:
Romanos 13.
No grupo, compartilhar sobre o amor de uns para com os 
outros.

Decasaemcasa

Há densas sombras no mundo em que vivemos e elas 
tendem a se intensificar grandemente. A civilização se 
desintegra, a maldade se multiplica e a violência  se 
expande em toda parte; com isso ocorrendo, o volume 
das leis, que os governantes estabelecem, aviltam os 
mandamentos de Deus. Como um cristão fiel pode viver 
em Cristo em dias de tamanha  calamidade? Como ser 
honesto numa sociedade onde essa palavra foi descartada 
abertamente? Como vencer o nervosismo, a ansiedade, a 
irritação, o medo e outros males, que debilitam o nosso 
viver, diante das notícias que nos vêm cada dia? Como nós 
cristãos podemos manter a vida de santidade, que Deus 
requer de nós, numa sociedade aviltada pelo mal?

Uma primeira resposta seria: deixar de olhar e de 
se preocupar com os deslizes da sociedade humana; 
não ler o que não nos edifica; não se incomodar com a 
carga de informações que os meios de comunicações 
hodiernos apresentam numa multiplicação rápida e 
incontida, jogando sobre todos nós, continuadamente, 
as maldades que ocorrem em toda parte. 

Nós, cristãos, que buscamos viver “em Cristo”, 
precisamos recorrer à Palavra de Deus, a única que nos 
pode dar a segurança e a correta direção, em vez de 
sentimentos que buscam amargurar o nosso viver de 
cada dia. É na Palavra de Deus que encontraremos as 
instruções mais expressivas para desfazer as ameaças 
que possam vir no dia de amanhã. Só a Palavra de Deus 
tem conselhos que podem nos levar ao alcance de 
vitórias definitivas sobre os nossos temores. Ouçamos 
um dos conselhos que a Palavra nos trás: “Não andeis 
ansiosos de coisa alguma; em tudo, porém, sejam 
conhecidas, diante de Deus, as vossas petições, pela 
oração e pela súplica, com ações de graça” (Fp 4.8). 

Em tempos de ansiedade é fácil, para nós humanos, 

nos refugiar em um canto obscuro e aí permanecer nos 
lamentando; caminhando céleres para uma depressão. 
Como é fácil esquecer que a nossa fé cristã tem um oásis, 
onde encontramos o nosso bom Pastor. Ali Ele se encontra 
aguardando para nos mostrar como viver no meio dos 
males, os que ocorrem por toda a parte, sendo vitoriosos 
sobre eles. Esse oásis é a oração. O Senhor, que desfez, 
através da sua palavra, a tempestade que agitava o mar 
em que navegava com os seus medrosos discípulos, é o 
mesmo Pastor que acalma o mar agitado no qual uma 
alma amargurada navega. O texto de Filipenses 4.8, que 
acima citamos, se encerra com uma bênção da qual nós 
precisamos nos apropriar devidamente; ela nos diz: “E a paz 
de Deus, que excede todo o nosso entendimento, guardará 
o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus”.

Fixemos, também, os nossos olhos na mensagem 
que o Apocalipse nos traz: “Vi novo céu e nova terra, 
pois, o primeiro céu e a primeira terra passaram, 
e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a 
nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, 
ataviada como noiva adornada para o seu esposo. 
Então, ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o 
tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará 
com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo 
estará com eles” (21.1-3). Por que temer o dia de 
amanhã, se Deus já preparou algo extremamente melhor 
para nós, os seus filhos? Irmãos: “... desembaraçando-
nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos 
assedia, corramos, com perseverança, a carreira que 
nos está proposta, olhando firmemente para o Autor e 
Consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria 
que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo 
caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono 
de Deus” (Hebreus 12.2) Amém!

Peregrinos,
mas vitoriosos
Por Erasmo Vurlod Ungaretti

Exortando, edificando e consolando
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Às vezes pedimos: “Venha teu fogo, Senhor!” Estamos 
pensando em deixar crescer a chama que já existe em 
nós ou estamos buscando um tipo de fogo que mexa com 
as nossas emoções produzindo um show pirotécnico?

“Amados, não estranhemos o fogo ardente que 
surge no meio de nós, destinado a provar-nos, como se 
alguma coisa extraordinária nos estivesse acontecendo; 
pelo contrário, alegremo-nos na medida em que somos 
coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que 
também, na revelação de sua glória, nos alegremos 
exultando.” 1 Pedro 4.12-13

Este é um fogo que surge no meio de nós por causa 
da oposição do mundo, não vem de Deus, mas não 
consegue destruir o que é inabalável. Faz-nos sofrer 
como Cristo também sofreu, mas manifestará a nossa 
glória como manifestou a sua glória. Todavia não é o 
fogo que pedimos, aliás, nem precisamos pedir, porque 
os que vivem piedosamente são perseguidos.

“Porque o nosso Deus é fogo consumidor.” Hebreus 12.29

Este é o Deus santo que não admite mistura. Este 
fogo vem de Deus. Ele abala a terra e o céu para deixar 
um reino inabalável. Sirvamos a Deus com reverência 
e santo temor. Este é o fogo que deveríamos pedir para 
sermos santificados. Mas também pode não ser este o 
fogo que queremos ao fazer tal pedido. Nós queremos 
ver o fogo sem nos queimar. 

João Batista disse que Jesus iria nos batizar com fogo, 
uma chama que nos leva a sermos fervorosos pela sua 
causa, mas que nos tira da nossa causa. Renunciamos a 
tudo porque deixamos ser consumido pelo seu fogo.

Só estarei cheio do fogo de Deus, se Deus acender e 
mantiver este fogo em mim.

Só serei santo, se o Deus Espírito Santo operar em mim.
Só viverei pela fé, se o Autor e Consumador da fé 

viver em mim.
Só serei cheio de esperança, se o Deus da esperança 

ocupar e governar toda a minha vida, enchendo-me de 
gozo e paz no meu crer, e assim serei rico em esperança.

Só amarei incondicionalmente, quando Ele, que é 
amor, habitar em mim.

“E assim habite Cristo no nosso coração, pela fé, 
estando nós arraigados e alicerçados em amor... para 
que sejamos tomados de toda plenitude de Deus.” 
Efésios 3.17-19

Queremos ser tomados de toda plenitude de Deus? 
Ele quer!

Só Ele pode realizar através de nós a verdadeira 
obra que permanece. Ele precisa habitar plenamente 
em nós. Mas vejo a igreja distraída com muitas coisas 
deste mundo: diversões, deleites, prazeres e uma prisão 
mental pelas comunicações e informações virtuais.

A plenitude de Deus em nós é refletida no amor aos 
nossos irmãos, conservos. Jesus nos ensina a sermos 
amigos, servos e até escravos; mas será que não estamos 
utilizando o padrão do mundo no nosso relacionamento 
querendo ser “chefes” uns dos outros?

Como agimos quando vemos nosso irmão passar 
necessidade? Como tratamos suas feridas? “Dar a vida 
pelos meus irmãos” e “repartir os meus bens” não devem 
se tornar só menção do fervor dos primeiros cristãos. 

“Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma 
consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, 
se há entranhados afetos e misericórdias, completai 
a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, 
tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o 
mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou 
vanglória, mas por humildade, considerando cada um 
os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um 
em vista o que é propriamente seu, senão também cada 
qual o que é dos outros.” Filipenses 2.1-4

Como queremos ver a glória de Deus? Como queremos 
ver milagres? Como queremos ver milhares se convertendo? 

“Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, 
constitui-se inimigo de Deus” Tiago 4.4

“Porque amaram mais a glória dos homens do que a 
glória de Deus.” João 12.43

“Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com 
integridade e fidelidade.” Josué 24.14

“Escolhei hoje a quem sirvais... Eu e a minha casa 
serviremos ao Senhor.” Josué 24.15

Hoje é o dia que devemos escolher a quem vamos 
servir, não podemos mais passar semana após semana, 
ouvindo seu chamado e seu convite de amor à sua 
intimidade e comunhão e não permitir que algo aconteça 
de fato em nossa vida pessoal diária.

Somos chamados a servi-lo integralmente, isto 
é, totalmente separados, santos. O chamado é para 
vivermos nEle e com Ele, o Deus Filho que veio até nós 
e quer viver para sempre dentro de nós. Intimidade 
profunda! A vida de Deus transbordando de nós para 
todos ao nosso redor. Deus já fez tudo, até o impossível, 
só não vai decidir por nós, nem nos obrigar a fazer a 
sua vontade. Jesus deu sua vida por amor, nós também 
devemos dar a nossa assim.

Qual é a nossa decisão? Amados em Jesus, vamos 
tirar da nossa mesa o alimento que não nos alimenta, 
deteriorado pelo pecado, para servir-nos das delícias de 
Deus, uma vida de comunhão em oração, sem a mistura 
de promessas humanas, mas sim no Espírito Santo; 
tomar do Pão vivo que vem do céu, alimentando-nos da 
Palavra diariamente.

Jesus está às portas, Ele mesmo nos alerta para 
vigiarmos e orarmos, pois, quando Ele voltar, quer levar-
nos definitivamente para habitar com Ele:

“Mas vós, irmãos, não estais em trevas, para 
que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa; 
porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do 
dia; nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, 
pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, 
vigiemos e sejamos sóbrios.”
2 Tesalonicenses 5.4-6

Vigiar e orar para não sermos enganados, pensando 
que desfrutamos de coisas boas, mas não tendo a vida de 
Deus permanente em nós, porque no dia do juízo só essa 
vida nos fará permanecer com Ele por toda a eternidade.

“Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia 
a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo.”
1 Coríntios 3.13

Este é o fogo que purifica, que revela o que é 
verdadeiro e eterno, este é o fogo que responde aos 
anseios de Deus para conosco. Se nós não deixarmos ser 
provada a nossa obra agora, depois, o que for perecível, 
queimará. A glória que Ele recebe só é o que edificamos 
sobre a Rocha Eterna, JESUS.

Exortando, edificando e consolando

Queremos Deus 
ou apenas
as manifestações 
de Deus?
Por Nilson Ferreira
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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
Bairro Indio Jari (Eduardo - 9948-7755)
Secretaria: Das 9h às 12h - (51) 3398-3285
Chácara Figueira Frutífera - RS 118 - nº 2285
Bairro Tarumã - Viamão/RS - (51) 3485-2705

Responsável: Telmo Weber (51) 3779-6593 e equipe editorial
Tiragem: 1000 exemplares (distribuição interna e gratuita)

RETIRO PARA CRIANÇAS (8 e 9 anos)
Dias 24 e 25/10. Na chácara.

ENCONTROS HABITUAIS: 
JOVENS e ADOLESCENTES, sextas às 20h, na sede
ORAÇÃO de senhoras, terças às 15h, na sede
ORAÇÃO PARA TODOS, quintas, às 6h30 da manhã, na sede
ZONA SUL -Rua Almirante Delamare, 53 - Bairro 
Tristeza. No último domingo do mês, às 19h

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

Região Metropolitana (congregações servidas por nós)

ENCONTROS DE FUNDAMENTAÇÃO (novos convertidos)
Dias 14 e 15/09, 21 a 23/09 e 28 a 30/09, às 20h, na sede. 

BATISMO - 03/10, às 15h, na chácara. Inscrições via 
discipuladores pelo fone 3398-3285, pela manhã.

CELEBRAÇÃO DA CEIA DO SENHOR
Sábado (03/10) às 19h e domingo (04/10) às 9h30

RETIRO de Jovens (18+)
De 10 a 12/10, na chácara. Inscrições após os cultos.

RETIRO PARA CURA DA ALMA
De 16 a 18/10, na chácara. Inscrições via discipuladores.

Batizados
no mês de agosto:

Mylene Carolina (Gravataí)
Nicolli dos Santos Garcia (Gravataí)
Matheus Fonini Pires (Gravataí)
João Gabriel Brunelli de Mello (Gravataí)

ComunicaçõesVidaemcomunidade

“Volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus
fez por ti. Então, foi ele anunciando por toda a cidade 
todas as coisas que Jesus lhe tinha feito” (Lucas 8.39)

Aline Thurow chegou em 
Porto Alegre em 2005, vinda 
de Camaquã. Tomou a decisão 
de seguir Jesus e foi batizada 
em 2006. Durante estes anos 
serviu ao Senhor em frentes de 
evangelismo e como professora 
das crianças. Agora, no mês 
de Julho de 2015, o Senhor lhe 

enviou novamente a Camaquã para morar com sua mãe e 
dar testemunho dEle à sua família! (Marcos 5:19-20)

Aline: Há tempo para todas as coisas debaixo dos 
céus, e o tempo de morar em Porto Alegre acabou. 
Agora é tempo de cumprir o “Ide” e ser testemunha de 
tudo aquilo que o Senhor fez e da sua bondade para 
comigo, tempo de viver o novo dEle com minha família 
em Camaquã, e tempo de conhecer mais ainda os 
pensamentos dEle, que são muito mais altos e maiores 
do que os meus (Isaías 55:9)

Nossos queridos jovens 
Vinicius e Mayara foram de 
muda para Lagoa Vermelha 
nestes dias onde lá servirão 
o Senhor. Que o Senhor os 
abençoe. Oremos por eles.

D. Mary Hemmons.
Por estes dias de setembro 

está voltando à sua terra natal 
nossa querida irmã Mary 
Hemonns que edificou, com seu 
testemunho fiel, muitos irmãos 
brasileiros e, nos últimos 10 
anos, a igreja em Porto Alegre.

Mary: Sendo que o “templo 
vivo” do Senhor é um só em todo o globo terrestre, 
minha ida para os EUA não consta de uma “despedida”. 
Lá, como aqui, desejo continuar adorando o Senhor 
e contribuir com “meu pedacinho de pão” lançado 
sobre as águas do Espírito para ajudar no crescimento 
e fundamentação do “templo vivo” do Senhor. Levarei 
no coração a vida de muitos pais espirituais, irmãos e 
irmãos, colegas de obra e filhos da mesma fé nas minhas 
orações, e com ações de graças  até o Senhor voltar 
ou até Ele me enviar à sua presença. Vejo mais e mais 
como precisamos todos de “apurar” nosso amor a Deus, 
focalizando naquilo que é eterno, amando sua presença 
e sua palavra, e não deixando dispersar-se nossa 
atenção e afeto por Ele. A perseverança é imprescindível 
nestes tempos do fim, como também o verdadeiro amor. 
Sou muito grata a Deus e aos irmãos da igreja em Porto 
Alegre pelos cuidados dispensados a mim e minha 
família. Que Deus os recompense e abençoe...”

“Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e 
inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, 
sabendo que, no Senhor, o vosso trabalho não é vão. 
Vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente, 
fortalecei-vos, fazei todas as vossas obras com amor”
(1 Coríntios 15.58; 16.13,14).



(51) 32370194

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)

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 ><>


