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Há vida abundante no corpo de Cristo, isto 
que importa, mas o boletim está aí para 
testemunhar desta vida na congregação. 
Um quarto de século representa uma 
trajetória de muitas histórias, que sejam 
contadas para as gerações que vêm. 
Contaremos os louvores do Senhor e o seu 
poder e as maravilhas que fez.
Equipe do boletim

Fac-simile
da primeira edição

Celebrando os 25 anos
de publicação ininterrupta.

Corpo Vivo
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05 a 11/10
“ENTÃO OS JUSTOS RESPLANDECERÃO COMO O SOL”
Ler e meditar em casa durante a semana:
Mateus 13.1-43.
No grupo, compartilhar sobre o que pode ser um empecilho 
para o desenvolvimento da palavra do reino em nossa vida.

12 a 18/10
“O REINO DOS CÉUS É...”
Ler e meditar em casa durante a semana:
Mateus 13.44-52.
No grupo, compartilhar sobre o reino dos céus, do qual já 
fazemos parte, por causa do amor de Deus que nos resgatou.

19 a 25/10
“ASSIM TAMBÉM MEU PAI CELESTE VOS FARÁ”
Ler e meditar em casa durante a semana:
Mateus 18.10-35 e 20.1-16.
No grupo, compartilhar sobre o amor, o perdão e a 

misericórdia do Pai para conosco, e nossa atitude em 
relação aos outros, que deve ser idêntica à dele.

26/10 a 01/11
“PORQUE MUITOS SÃO CHAMADOS, MAS POUCOS 
ESCOLHIDOS”
Ler e meditar em casa durante a semana:
Mateus 21.28 a 22.14.
No grupo, compartilhar acerca do que o Senhor espera de 
nós, que fomos chamados para estar com ele pela eternidade.

02 a 08/11
“POR ISSO, FICAI TAMBÉM VÓS APERCEBIDOS...”
Ler e meditar em casa durante a semana:
Mateus 24.32 a 25.30.
No grupo, compartilhar acerca das parábolas que tratam dos 
acontecimentos do fim e como podemos estar preparados 
para o encontro como Senhor.

Jesus costumava usar parábolas para falar ao povo 
sobre a vontade de Deus para o seu tempo e tempos 
futuros. Aos discípulos, o próprio Senhor explicou as 
parábolas. E ao longo dos séculos o Espírito Santo vem 
revelando aos “pequeninos” aquilo que está oculto aos 
“sábios e instruídos” (Mateus 11.25).

Em OUTUBRO vamos ler e meditar em algumas das 
parábolas de Jesus no evangelho de Mateus, desejosos 
por entender e praticar sua vontade, buscando a 
revelação do Espírito Santo para exortar, encorajar e 
admoestar uns aos outros, especialmente porque vemos 

que “o dia se aproxima” (Hebreus 10.25).
Cada discípulo deve ler durante a semana, 

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:

Decasaemcasa

... E os pobres estão ouvindo as Boas Novas! - Lc 7:22
Como lemos no texto acima, Jesus se importava com 

as necessidades das pessoas. Como discípulos Dele, 
precisamos fazer o mesmo.

No ano de 2007 um grupo de irmãos se disponibilizou 
a ir ao encontro de duas mulheres que moravam no 
morro. Quando chegaram lá começaram a proclamar o 
evangelho e viram a bondade e misericórdia do Senhor.

Depois de um ano vieram os primeiros frutos de vidas 
sendo batizadas e transformadas por Deus.

Desde o começo deste trabalho, vimos crianças com 
diversas necessidades, e começamos a nos reunir com 
elas nas ruas e levamos o amor de Deus, não somente com 
palavras, mas também com louvor, brincadeiras, abraços...

Com o passar dos anos, tivemos a necessidade de um 
lugar para termos mais segurança e para proteger as 
crianças da chuva, calor e frio .

Hoje alugamos um salão para as reuniões e 
percorremos ruas e becos para busca-las em casa e 
levarmos ao salão para proclamarmos o evangelho.

Ao longo dos anos, temos visto a mudança de muitas 
vidas, crianças totalmente sensíveis e principalmente a 
simpatia daquele povo.

Tivemos a alegria de batizar nossa querida Rosa Maria 
no ano de 2013 e perceber a mudança de uma mulher 
com o rosto triste para um sorriso de salvação. No final de 
Julho/2015 tivemos a experiência de vê-la partindo para 
junto do Pai e deixando um testemunho grandioso para 
sua família e um renovo pra nós como servos.

Atualmente, nossa maior necessidade é de 
trabalhadores fieis, intercessores e de pessoas que 
contribuam financeiramente. 

“O Senhor não busca ministérios de sucesso e sim 
homens fieis.” Adauto Lourenço

Igreja no morro:
Evangelismo morro da Polícia

Ide por todo o mundo e pregai o evangelho...

Por Gisele Maciel

Por toda a parte, fazendo o bem

O Senhor nos trouxe para Jaguarão. 
Abençoou-nos com tudo: casa, trabalho 
e irmãos. Nem imaginávamos, mas o 
Senhor foi trabalhando em nós e ao 
redor de nós. Oramos para que a nossa 
comunhão cresça com Ele e assim 
podermos compartilhar do evangelho 

do Reino de Deus nesta cidade. Orem por ela e pelo seu povo 
conosco. Paz! Jônatas e Marina Os queridos Thiago e Mariana 

Ourives, juntamente com suas 
filhas, Sara e Ana, se mudaram para 
Austrália no mês passado. Esta 
jovem família  congrega conosco 
há  muito tempo e como seus pais e 
avós, tem experimentado da bondade 

e da misericórdia do nosso Senhor. Agora em outro país, 
receberam de Deus a oportunidade de serem sal e luz em um 
lugar distante.  Louvado seja o nosso Senhor Jesus!

No início deste ano o Senhor começou 
a falar conosco e compreendemos que 
havia uma nova direção com relação 
a nossa casa. O que precisávamos 
Ele proveu, uma moradia para 
estabelecermos uma embaixada do 
Reino. Com isso, estamos indo para 

viver aquilo que o Senhor nos mostrou e seguindo a viver 
“eu e minha casa serviremos ao Senhor” com alegria e em 
sujeição aos amados irmãos de Canoas. Obrigado igreja em 
Poa, fomos tremendamente abençoados pelo tempo que 
andamos aqui. Abraços
Família Dalmann
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No texto de Gênesis 2.3, que faz referência ao 
repouso de Deus, nós encontramos, pela primeira vez 
na Bíblia, a palavra “santificar”, vocábulo que significa: 
“separação de”. Recordemos que no quarto mandamento 
da Lei, a que Deus deu ao povo de Israel para que ele 
a cumprisse rigorosamente, é especificado um dia 
especial para o repouso, após uma semana de trabalho: 
“Lembra-te do dia de sábado (descanso) para o santificar 
(separar)” (Êxodo 20.8). É um dever sagrado para nós, 
filhos do Pai Eterno, “separar” e “santificar”, momentos 
especiais, não somente nos sábados ou domingos, para 
termos uma comunhão mais intensa, individualmente 
ou coletivamente, com o nosso Pai Celeste. O espaço 
que Deus abriu no fim da semana, foi para que nós 
pudéssemos ter com Ele, uma expressiva comunhão. 

Tenhamos em nossa mente, que a palavra “sábado”, 
que designa o último dia da semana, significa 
“descanso”. Os israelitas, extremamente apegados à 
Lei, o guardaram como um dever sagrado e imutável. 
Mas, isto se transformou em um pesado fardo para 
eles. Quando a aliança de Deus com Israel foi rompida, 
pelo pecado da desobediência (Êxodo 32.15-19), a 
guarda do sábado tornou-se vaga por um longo período. 
Com o decorrer do tempo os zelosos rabinos de Israel, 
procurando restaurar esse dia, imprimiram um forte 
rigor a sua prática. Tomemos, como um exemplo, o 
caminhar de uma pessoa no dia de sábado: ela não podia 
exceder o limite de um determinado número de passos, 
que os rabinos estabeleceram.

Com a vinda do Filho de Deus ao mundo, na plenitude 
do tempo, Ele estabeleceu uma nova aliança, a de Seu 
Pai com os que foram remidos pelo seu sangue: “a nova 
aliança no meu sangue”, como Ele disse (I Coríntios 
11.25). Essa nova aliança, não foi escrita em tábuas 
de pedra, como foi a lei do Antigo Testamento. Ela foi 
escrita com o sangue de Jesus, derramado em uma cruz! 
Essa nova lei é guardada na arca dos nossos corações, 
onde habitam o nosso Salvador e Sumo Sacerdote e o 
Espírito Santo. Na nova Aliança, Deus não se preocupou 
em determinar um dia semanal de descanso; antes, ele 
ampliou o espaço, buscando nos levar à posse do mais 
significativo e contínuo descanso, aquele que não se 
encontra em uma lei, mas, sim, numa Pessoa – o seu 
Filho Unigênito, Jesus Cristo. Nele se concentra todo 
o repouso anteriormente prometido, e, que, agora, é 
oferecido aos que o amam verdadeiramente. Foi isso que 
levou Jesus a dizer: “Vinde a mim, todos os que estais 
cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai 
sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou 

manso e humilde de coração; e achareis descanso para a 
vossa alma. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é 
leve” (Mateus 11.28-30). Que vale guardar somente um 
dia semanal de descanso, se o coração sobrecarregado e 
cansado, confia mais no dia em si, do que na Pessoa que 
é o Senhor do sábado?

 É expressivo o fato de que os versículos de Mateus 
11.28,29, que acima citamos, encerra o capítulo onze, e 
logo a seguir, o capítulo 12, inicia dizendo: “Por aquele 
tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, 
estando os discípulos com fome, entraram a colher espigas 
e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: 
Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em 
dia de sábado”. Após um breve diálogo, Jesus encerrou o 
assunto, e usou a autoridade, que possuía: “Porque o Filho 
do homem é senhor do sábado” (Mateus 12.1, 2, 8). Com 
essa palavra Jesus afirma ser o administrador desse dia, e 
Senhor do nosso descanso, estabelecendo onde, quando, 
como, e em quem devemos descansar. 

Na continuidade do texto já citado - (Mateus 12.9) 
encontramos, ainda, a narrativa de que Jesus entrou 
numa sinagoga e curou um homem que tinha uma das 
suas mãos ressequida. Criticado por curar num dia 
de sábado, ele firmemente indagou: “é lícito curar no 
sábado? (Mateus 12.10). Em outra ocasião, Jesus falou: 
“O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não 
o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do 
homem é senhor também do sábado” (Marcos 27, 28). Em 
outras palavras Jesus disse: “não é o sábado que governa 
o homem, o homem o administra sob a revelação que 
Deus lhe concedeu, através do seu Filho”.

A “Lei judaica” (as exigências legais da 
antiga aliança), foi definitivamente cumprida e, 

consequentemente, cancelada, na morte de Jesus, na 
cruz. Portanto, o calendário religioso dos judeus se 
esvaziou e deixou de ter sentido para nós cristãos, que 
fomos remidos pelo sangue do Cordeiro de Deus. O 
apóstolo Paulo, ensinando que todas as observâncias do 
judaísmo foram cumpridas em Jesus Cristo, afirma que: 
“Ninguém, pois, vos julgue por causa da comida e bebida, 
ou dia de festa, ou lua nova, ou sábado, porque tudo isso 
tem sido sombra das cousas que haviam de vir; porém 
o corpo é de Cristo” (Colossenses 2.16,17). Só Jesus é 
o legislador da nova aliança; nenhum homem, nenhum 
Concílio, nenhuma bula papal, nem outra qualquer 
autoridade pode legislar sobre o que compete ao Senhor 
da Igreja, Jesus Cristo, determinar. 

O Novo Testamento fala que há um repouso, aberto 
a todos os que foram remidos pelo Senhor Jesus. Esse 
repouso nós o temos na comunhão com o nosso Pai Celeste. 
Agostinho, um dos Pais da Igreja, bispo de Hipona, um dia, 
exclamou: “Senhor, tu nos fizeste para ti mesmo; e nossos 
corações não têm repouso até que descansem em ti”. O 
propósito da redenção é restaurar a perfeita comunhão 
do homem com Deus, para que ele desfrute do descanso 
que o primeiro homem gozou junto com o seu Criador, no 
paraíso, antes da sua desobediência. O pleno descanso que 
encontramos na pessoa de Jesus, se realiza parcialmente, 
na presente vida, a que aqui vivemos. Nós, o teremos 
em plenitude, na vida futura, no lar do nosso Deus e Pai. 
Tenhamos em mente, o que a carta aos Hebreus (4.9,10), 
diz sobre o descanso, o mais perfeito e superior à qualquer 
outro que nós possamos aguardar: “Portanto, resta um 
repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no 

descanso de Deus [Jesus], também ele mesmo descansou 
da sua obra, como Deus das suas”. I Tessalonicenses 4.17, 
nos diz que nós teremos o descanso quando ocorrer o: 
“encontro do Senhor nos ares, e, assim, estaremos para 
sempre com o Senhor” em seu descanso no eterno! Por 
que o domingo ocupou o lugar do sábado judaico, na 
vida da Igreja primitiva? A igreja em seus primeiros dias, 
embevecida com a vitória do Senhor Jesus sobre a morte, 
e na busca de alimentar a esperança cristã do retorno de 
Cristo, estabeleceu o: “dia do Senhor” (Apocalipse 1.10). 
Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, segundo 
publicam os quatro evangelhos, (Ver, também, Atos 20.7; 
I Coríntios 16.2). Assim, o Domingo, tornou-se o “dies 
dominicus”, o (dia do Senhor), para os primeiros cristãos 
dos dias apostólicos!

Exortando, edificando e consolando

O descanso 
cristão
Por Erasmo Vurlod Ungaretti
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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)

PIC-NIC PARA CRIANÇAS (1 a 5 anos - com seus pais)
Dia 08 /11, a partir das 10h, na chácara. 

CONFRATERNIZAÇÃO DOS 27+
Dia 08/11 às 14h, na sede

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)

BATISMO - 07/11, às 15h, na chácara. Inscrições via 
discipuladores pelo fone 3398-3285, pela manhã.

CELEBRAÇÃO DA CEIA DO SENHOR
Sábado (07/11) às 19h e domingo (08/11) 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.

RETIRO PARA CRIANÇAS (8 e 9 anos)
Dias 24 e 25/10, na chácara. Encontro com os PAIS destas 
crianças dia 14 de Outubro, às 20h, na sede.

RETIRO PARA ADOLESCENTES (14 E 15 ANOS)
De 31/10 a 02/11, na chácara. Inscrições abertas.

Batizados no mês
de setembro:
Alessandra Líbio Piucco
(Elisabete Quadrado)

Carini Rodrigues Sosnowski
(Gislaine Marques - Gravataí)

ComunicaçõesVidaemcomunidade

No mês de setembro, O Senhor nos proporcionou um 
tempo muito precioso com nossos amados adolescentes 
de 12 e 13 anos!

Lá, através dos irmãos que ministraram, Deus nos falou 
muito sobre os fundamentos da nossa vida em Cristo (fé, 
evangelho do reino, vida e obra de Jesus). 

Pudemos presenciar o derramar de Deus na vida de 
cada um dos adolescentes, sendo cheios do Espírito Santo, 
curados, restaurados, libertos por Jesus. O Senhor gerou um 
tremendo entrosamento entre eles: ninguém estava sozinho!

Que alegria vê-los, já nesta idade, rendendo-se ao 
Senhor, buscando-O de todo o coração, tendo fome e 
sede de Deus, abrindo suas vidas, louvando e adorando, 
decidindo separar-se para Ele, posicionando-se com fé 
diante de um mundo tão longe do governo de Deus, e 
pagando o preço por Jesus!

Realmente foi um retiro tremendo, que creio, marcou 
a vida de cada adolescente, tendo o valor eterno forjado 
em seus corações! Como é bom servir a um Deus tão 
maravilhoso, que manifesta sua vida abundantemente, 
independente de idade. O Seu toque e Seu amor sem 
medida alcançam a qualquer coração!

De 5 a 7/09 mais de cinquenta casais de discípulos 
estiveram reunidos para ouvir a Palavra, que foi 
ministrada por Moacir Adornes, bem como compartilhar 
e dar testemunho das bênçãos que tem recebido. Mas o 
aspecto que deixou esse encontro ainda mais marcante é 
que ele foi realizado em parceria entre os irmãos que se 
reúnem no Jari e irmãos da congregação Aliança, na Av. 
Baltazar O. Garcia, zona norte de Porto Alegre.

Foi um tempo muito precioso de ver a realidade do 
corpo de Cristo e de como é verdadeira a afirmação de 
Paulo aos efésios, de que temos “um só Senhor, uma só fé, 
um só batismo; um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre 
todos, age por meio de todos e está em todos” (Ef 4.5-6).

Isto ajudou os casais a buscarem em seu 
relacionamento a mesma unidade que Cristo implantou 
na “noiva” (a igreja), formada por todos os que foram 
conquistados por Ele, independentemente da época, lugar 
ou contexto em que cada discípulo ou grupo se encontra. 
Fomos testemunhas disto naqueles dias de setembro e 
damos glórias a Deus pelo que Ele fez.

Retiro de
12 e 13 anos

Encontro de Casais 
(Jari e Aliança)

Por Aline Trassi Por José Gustavo Miranda

Setembro 2015
Carlos & Maria EduardaBruno & Priscila



(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)

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

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).
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