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O profeta Isaias apresenta a toda humanidade, 
aquela que já passou sobre a face da terra, que está 
passando nos nossos dias e que irá passar em anos 
vindouros, a maior dádiva que Deus lhe poderia 
conceder. Esta revelação profética encontra-se em 
uma afirmação bem simples, usando palavras singelas: 
“Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu”. 
Essa previsão profética foi feita no período histórico, em 
que Deus levantou muitos mensageiros, que anunciavam 
o que Ele faria no futuro. Esse menino, que a profecia 
apresenta, é dado, graciosamente, a todos que o queiram 
receber. Ele nos é oferecido pelo seu Pai a com profundo 
amor e sob imensa graça!

O mundo, nos dias em que o Filho nos foi dado, estava 
sob o governo de César Augusto no Império Romano, o 
homem mais poderoso em seus dias. Ele nasceu com todo 
o conforto, que a classe social dominante do Império 
poderia lhe oferecer. Foi justamente nos dias desse 
homem, que o menino anunciado pelo profeta, veio ao 
mundo. Contrastando o nascimento do imperador com 
a chegada do menino ao mundo veremos quão grande 
foi a diferença dessas duas ocorrências: enquanto o 
primeiro nascia com honras, e seria poderoso no mundo 

dos homens, o nascimento do segundo ocorria numa 
estrebaria, o  lugar mais impróprio para uma criança 
nascer. Ele teve por berço uma simples manjedoura! 

O contraste entre esses dois nascimentos é 
extremamente forte, pois o menino nasceu sem ser 
reconhecido pela sociedade humana. Todavia, o menino 
possuía algo que o imperador jamais conquistaria; 
o profeta proclama: “o governo estará sobre os seus 
ombros” (Isaias 9.6). Enquanto o reinado de César 
Augusto era apenas temporal, o reinado do menino se 
estende por toda a eternidade! 

Por essa razão foi dado o nome ao menino, que o 
Imperador romano jamais conquistaria: “Maravilhoso, 
Deus Forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz” (Is 9.6). 
Em contraste com o precário governo humano, o desse 
menino se firma mediante: “o juízo, a justiça, desde agora 
e para sempre” (Is 9.7). A exaltação dada não foi feita por 
nenhum homem, foi apresentada por um “anjo e uma 
multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: 
Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os 
homens, a quem ele quer bem!” (Lc 2.14). Ao menino que 
nasceu, ao Filho que se nos deu, ofereçamos toda a honra 
e toda glória! Amém.

Isaías 9.6 

Um menino nos nasceu, 
um filho se nos deu 

Por Erasmo Vurlod Ungaretti
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Exortando, edificando e consolando

07 a 13/12
“CHEIOS DO FRUTO DE JUSTIÇA, O QUAL É MEDIANTE 
JESUS CRISTO, PARA A GLÓRIA E LOUVOR DE DEUS”
Filipenses 1.
No grupo, compartilhar o que o Espírito tem ministrado 
ao nosso coração acerca da forma como fomos 
justificados (sem mérito nosso) e como estamos sendo 
aperfeiçoados, também por meio da mesma graça de 
Deus, sem qualquer glória para o homem.

14 a 20/12
“PELO QUE TAMBÉM DEUS O EXALTOU 
SOBREMANEIRA”
Filipenses 2.
No grupo, compartilhar sobre a atitude de Jesus, sobre a 
cruz, e que ligação há entre a sua atitude e a nossa.

 21 a 27/12
“PARA O CONHECER, E O PODER DA SUA 
RESSURREIÇÃO, E A COMUNHÃO DOS SEUS 
SOFRIMENTOS”
Filipenses 3.
No grupo, compartilhar sobre como vamos crescer na 
intimidade com o Senhor e experimentar o poder da 
ressurreição.

 28/12 a  03/01
“PERTO ESTÁ O SENHOR”
Filipenses 4.
No grupo, compartilhar sobre o que pode nos guardar 
firmes, até o fim.

Em DEZEMBRO vamos ler e meditar na carta aos Filipenses, pedindo ao Senhor que nos revele
qual é a obra realizada em nós pelo Espírito Santo, e como ele vai completa-la até o dia de Cristo.

Decasaemcasa

Novembro 2015

Lucas & IngridRafael & BetâniaJorge & Vanessa

Esta é uma mensagem especial que Paulo e Timóteo 
têm para nós. É especial não por muitas novidades, mas 
porque tem algo muito especial que está nela. Esta carta 
diz quase tudo que as outras cartas do apóstolo nos 
falam e ensinam, mas ela diz algo sobre a centralidade 
de Cristo que só está nela. 

São apenas 4 capítulos não muito longos, mas com 
um recheio especialíssimo que se apresenta no primeiro 
capítulo, onde lemos: “...aos quais (seus santos) quis 
dar a conhecer o mistério oculto dos séculos e gerações: 
Cristo em vós (nós), a esperança da glória.” Esta é a 
esperança, isto é, a única esperança. Você quer saber a 
razão disto? É simples. Ele é a imagem do Deus invisível 
(1.15). Ele é o primogênito de toda criação (1.16). Ele 
é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste (1.17). 
Assim como tudo foi criado nele, por meio de sua morte 
na cruz e na sua ressurreição, tudo foi criado novamente. 
Mas isso não é tudo! Paulo diz que o mistério revelado, 
a grande revelação, é: Sua habitação em nós!!! Mistério 
no novo testamento não continua sendo mistério. Ele 
vive em nós. Paulo não nos apresenta Jesus sentado 
num trono celestial ou na adoração da igreja, mas Ele 
mesmo em nós! Cristo vivo, ressurreto, Todo-Poderoso, 
em nós! E a palavra diz aí nesta carta que n’Ele habita 
corporalmente, toda a plenitude da Divindade (2.9)! E 
Ele em nós! Aleluia! Aleluia!

E Paulo nos fala, ainda, dos resultados disso: 
“revesti-vos, pois, como eleitos e amados daquilo que 
é propósito d´Ele: misericórdia, bondade, paciência, 
perdão... isso é tudo pelo amor, que é o vínculo da 
perfeição” (3.12-17). E, mais ainda, Paulo refrisa e 
reforça, com esta revelação o que ensina em outras 
cartas sobre as relações na família, no trabalho e em 
tudo que fazemos. Aleluia!

Esta carta tem o seu final, como o final da carta aos 
Romanos, recheado de saudações de irmãos e irmãs, 
com seus nomes citados, fazendo bem concreta, ativa e 
real, a vida de Cristo na vida da igreja d´Ele!

Esta carta é um precioso chamamento a vivermos 
nesta fé: Cristo vive em nós e podemos viver essa fé no 
meio das provações. Ele mesmo, o apóstolo, se põe na 
realidade e escreve: “lembrai-vos das minhas algemas”. 
Ele confiava no Deus que atende as orações dos seus. Aí 
pode o apóstolo, em muita paz nos dizer: “ A graça seja 
convosco” (4.18).

Porto-alegrenses, prestem boa e contínua atenção! 
Amém!

Carta aos 
colossenses e 
porto-alegrenses
Por Moysés Cavalheiro de Moraes
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Vidaemcomunidade

Chamado
de Demetrius

Retiro de
adolescentes 

Carta de Amarildo e Lizandra (Guiné-Bissau)

“Fiel é a palavra: se alguém aspira ao episcopado, 
excelente obra almeja.

É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, 
esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, 
hospitaleiro, apto para ensinar; não dado ao vinho, não 
violento, porém cordato, inimigo de contendas, não 
avarento; e que governe bem a própria casa, criando os 
filhos sob disciplina, com todo o respeito.

Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça 
e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é 
necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim 
de não cair no opróbrio e no laço do diabo.” 1 Timóteo 3.1-7

Diz a palavra que o episcopado é uma excelente obra! 
Excelente para quem busca servir a Deus. Pois cuidar do 
rebanho do Senhor Jesus é uma honra para nós, presbíteros. 
Nem todos, ainda que o aspirem, são chamados. Quem não 
é presbítero pode fazer uma excelente obra também.

O texto não dá margem à soberba, pois é preciso ser 
modesto e irrepreensível. 

O texto não dá margem para buscar a riqueza, pois é 
preciso não ser avarento.

O texto não dá margem ao partidarismo, pois é preciso 
ser cordato e inimigo de contendas. 

Maior é o que serve, disse Jesus. Maior para o reino 
de Deus, não para o mundo. Não temos como conciliar 
os dois reinos. Não é um título, nem merecimento, mas a 
confiança que Deus deposita a quem dá o encargo para 
cuidar de sua igreja.

Demetrius Vasconcellos, nosso querido Dimy, recebeu 
este encargo do Senhor. Nenhum de nós é perfeito, nem 
se sente digno desse encargo, mas as qualidades acima 
descritas nos ajudaram a reconhecer o chamado de Deus. 
O Senhor vinha nos falando faz tempo que teríamos mais 
alguém entre nós, agora chegou o momento.

Oremos pelo Dimy e sua família e não parem de orar por 
nós outros também. Damos glória àquele que chama, o qual 
também capacitará quem chama para sua obra.

O presbitério

Nos dias 31 de outubro a 02 de novembro estivemos 
em retiro com os adolescentes de 14 e 15 anos para 
ouvirmos a voz do Senhor. 

Fomos ministrados logo no primeiro dia sobre as 
verdades do nosso amado Jesus, e já neste dia houve 
arrependimento e confissão de pecados.

No domingo aprendemos quais são as características 
do homem e da mulher de Deus, conforme escrito 
em Efésios 5:22. Os meninos receberam a instrução 
de serem homens segundo os princípios de Deus. 
Aprenderam a preparar um churrasco, como também de 
fazer um chimarrão! As meninas aprenderam a serem 
mulheres segundo o coração de Deus, e durante a tarde 

Agradecemos a toda igreja pelo amor demonstrado 
conosco durante todo o nosso tempo em Bissau no 
nascimento de nosso filho Victor Emanuel. Estamos 
finalmente voltando para casa, com muita alegria de 
poder ver o grande milagre que Deus fez na vida de nosso 
filho. Pudemos sentir o mover do Corpo de Cristo através 
das orações e palavras de cada um. Um tempo difícil, mas 
de muitas bênçãos de ver e saber que a vida aqui na terra 
é de total dependência do Pai.

Depois de três meses fora, vamos poder estar na 
igreja em Iemberém falando deste milagre e do cuidado 
Dele na nossa família, propósito Dele de muitos filhos 
semelhantes a Jesus para a honra e glória de Deus.

Família Indanhe

prepararam bolos, que foram servidos para todos a noite. 
Os bolos ficaram bonitos e deliciosos!

Para fechar o dia com chave de ouro, tivemos 
apresentações dos tios e dos adolescentes com teatro e 
um musical com os temas ministrados.

Na segunda feira ouvimos mais ainda sobre quem é 
Jesus e, mais uma vez, fomos levados a olhar para Ele 
como o Senhor e Salvador que deve estar assentado no 
trono de nossa vida.

Bendito seja o Espírito Santo por nos conduzir ao Pai, 
para que aprendamos a ser o homem e a mulher que Ele 
planejou que fôssemos!

Por Douglas Severo
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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)
Cachoeirinha
contato com José Acosta (3469-5938)
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)

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)

CONFRATERNIZAÇÃO DOS 27+
Dia 13/12 às 14h, na sede 

BATISMO - 09/01, às 15h, na chácara. Inscrições via 
discipuladores pelo fone 3398-3285, pela manhã.

CELEBRAÇÃO DA CEIA DO SENHOR
Sábado (09/01) às 19h e domingo (10/01) às 9h30

Batizados no mês de novembro:
Alexandre Brezolin
(Davi Campanher - Porto Alegre)

Daniela da Silva Gomes Gonçalves 
Suzana Severo - Viamão)

Eliane Grecco Cortopassi Pedroso 
(Carina Dutra - Porto Alegre

Juliano Nunes Gonçalves
(Sandro Severo - Viamão)

Melissa Cavalcanti Marin
(Marcelo e Ivana Marin - Porto Alegre)

Neiva Ruchinsque
(Luciane Machado - Porto Alegre)

Everton Ávila
(Marcelo/Vinicius - Porto Alegre)

Patricia Figueiredo
(Cristiane/Verenice - Porto Alegre)

Comunicações

Louvamos a Deus por estas novas vidas no corpo de Cristo

A vida é viva, e nos faz refletir...

Muitas vezes, e por motivos diversos, me deparei, 
sem querer, defronte aquela casa dos passarinhos, sem 
compreender o porquê... Algo, porém, dentro de mim, me 
dizia para entrar naquela casa. Eu ficava parada em frente, 
imaginando que batia a campainha e pedindo aos donos da 
casa para entrar, porque algo dentro de mim dizia: Entra!

Mas qual seria a explicação que daria, já que isto nunca 
havia acontecido comigo, o que eu diria para aquelas 
pessoas... Não, não, eu jamais faria isto!

 Mas o tempo passou e inúmeras outras vezes deparei-
me em frente à casa dos passarinhos. Ficava olhando e 
pensando no que será que me puxa para esta casa dando-
me vontade de entrar. Pensava comigo, gosto de arte e de 
jardins, deve ser por isto. Porém, mesmo assim, isto não 
seria motivo suficiente para bater e perguntar o que tem 
nesta casa e o que me faz voltar seguidamente para cá. Mas 
os caminhos de Deus são perfeitos!

Realizando uma oficina em cerâmica conheci uma 
pessoa especial chamada Carolina. Muita conversa rolou 
neste dia. Ela também faz mosaico e cerâmica. Mora em 
São Paulo e fez referência à qualidade do Atelier Mosaika 
aqui em Porto Alegre e  deu-me o endereço.

Foi quando entrei pela primeira vez naquela casa 
dos passarinhos, que já conhecia de passagem. Era uma 
mistura de alegria e surpresa! E ali conheci a Cátia pela 
primeira vez, que me convidou para entrar com seu sorriso 
acolhedor. Logo senti algo estranho ali dentro, como se 

(Pendurei alguns passarinhos de cerâmica em nossa sacada. Um dia Deus nos mostrou muitas pessoas aqui dentro,
mas não tínhamos noção como Ele faria isto. Nosso Deus é amoroso e perfeito em todos os detalhes. Cátia)

fosse a presença de Deus e dos anjos. Minha alegria por 
estar naquela casa dos passarinhos era indescritível e eu 
tentava compreender o porquê de tudo aquilo. Eram tantas 
cores, tanta arte e aquele jardim florido... Algo me dizia que 
era bem aquilo que eu estava procurando. 

Sei hoje que Deus estava guardando algo muito 
especial para mim. Ao terminar uma de suas aulas, a 
Cátia me perguntou se eu tinha alguma religião. E eu 
respondi: estou perdida! Eu mesma me surpreendi com 
minha resposta. Mas logo já conheci pessoas que, como a 
Cátia, começaram a me falar de Jesus. Percebi nos olhos 
da Claudia a presença de algo sublime, na fala da Regina 
encontrei verdade, na Elcira, devoção e na própria Cátia, 
um amor incondicional pelas pessoas ao seu redor e que 
todas, enfim,  estavam em paz. Percebi que a verdade 
estava se descortinando para mim.  Em cada palavra que 
ouvia conectava-se em mim algo que eu havia buscado. 
Compreendi então o que estava me aguardando na casa 
dos passarinhos e serei sempre grata à Cátia por ela ter 
sido usada por Deus para encontrar as respostas às minhas 
perguntas na verdade que eu buscava: JESUS !

Agradeço ao grupo caseiro cuidado pelo Osmar Maia 
e pelo carinho com que fui recebida. Agradeço a todos 
que me acompanharam no meu batismo e na minha 
transformação, percebida por amigos e familiares e 
também por minha mãe, que se converteu e faz parte desta 
querida família. Minha vida mudou, agora sou realmente 
feliz e tenho a paz do Senhor. E nesta convicção quero 
permanecer Nele. Deus é bom!

A casa dos
passarinhos
Por Denise Hanisch

Vidaemfamília



(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

Av. Palmeira, 330/504 - Petrópolis - Porto Alegre/RS
(51) 3026-5500 - www.lkk.adv.br
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