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Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo 
em comum (Atos 2.44)

Este versículo do livro de Atos, bastante conhecido, 
nem sempre passa do papel para a realidade da 
comunidade cristã. E não estou me referindo apenas 
às coisas materiais, que é assunto tratado no versículo 
seguinte (45). 

Ter tudo em comum é sair de uma vida isolada 
e experimentar a realidade do que significa a 
palavra igreja, derivada do vocábulo grego “eklesia” 
(assembleia), ou seja, grupo de pessoas que deixam 
de se preocupar apenas com a sua vida individual para 
cuidar do que há em comum entre elas). 

Isto pode ser vivido no mundo – em parte –, pois lá 
também há grupos de pessoas com alvos e objetivos 
comuns. Porém, o homem sem Cristo tem a tendência de 
buscar os seus próprios interesses, mesmo num contexto 
coletivo. No caso da igreja, que também indica aqueles 
que foram “tirados para fora do mundo”, é possível viver 
a plenitude desta verdade, na medida em que o interesse 
de meu irmão vem antes do que o meu, tal como fez 
nosso Mestre.

Em outras palavras, fomos tirados do individualismo 
para a vida em comunidade e, além disso, fomos 
desarraigados do egoísmo para seguir a Jesus, que abriu 
mão de sua glória, de seus direitos, de sua majestade, 
em nosso favor (que não merecíamos). 

É a palavra do próprio Senhor Jesus Cristo que nos 
diz que podemos viver dessa forma, e o Espírito Santo 
trabalha diariamente para termos a mente e o proceder 
de Cristo, nos conformando com ele em sua morte, 
para assim experimentarmos o poder da ressurreição. 
O Consolador amado revela-nos nossa própria condição 
(mortos para o pecado e para o eu) e nos capacita 
a viver uma vida sobrenatural, de amor, fidelidade, 
sujeição, entrega. Uns aos outros. Algo que é impossível 
ao homem natural. Veja o que Paulo diz aos romanos 
(Romanos 12.9-21)

Em resumo, a morte e a ressurreição de Jesus nos 
fez participantes do Espírito Santo, o qual nos capacita 
a experimentar o que ele falou (João 17.23), repetido 
depois por seus apóstolos (1João 4.11), sobre a vida 
em comum, da igreja. Como diz Tiago, cuja epístola é 
um dos livros mais esclarecedores sobre a prática da 
Palavra, “está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. 
Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre 
vós doente? (...)” (Tiago 5.13-16).

Queremos ver cada discípulo e cada casa onde estes 
se reúnem vivendo o que está em Atos 2, Romanos 12, 
Tiago 5 e tantos outros textos da Bíblia. E confiamos que 
a boa Palavra de Cristo, mais o poder do seu Espírito, vai 
fazer isto, para que o mundo creia (João 17.20-23).

A perfeição da unidade
Por José Gustavo
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Exortando, edificando e consolando

A cada semana os discípulos se reúnem nas casas 
para juntos adorarem, louvarem e compartilharem das 
riquezas de Cristo em sua palavra, e dar testemunho 
da operação do Espírito Santo. O mesmo faziam os 
discípulos no início da igreja, como vemos no livro de 
Atos (At 2. 42-47). Aqueles irmãos viviam o amor e o 
cuidado mútuo, demonstrando o que é, de fato, a família 
de Deus, o corpo de Cristo.

A partir do mês de março vamos usar esse tempo de 
comunhão (nas casas) para relembrar o que a Palavra 
diz acerca da atitude de amor mútuo no relacionamento 
entre os discípulos, que costumamos chamar de 
“mutualidades”.

A foto do batismo que ali aparece não foi na Escola Nadebem e sim na Chácara Ebenézer nos anos 80 (e não 90).
ERRATA - Edição Janeiro/Fevereiro 2016 (pág. 7)

21 a 27/março
AMAI-VOS UNS AOS OUTROS
(Jo 13.34-35; 1Pd 1.22; 1Jo 2.9-11)

28/março a 03/abril
SEDE SERVOS UNS DOS OUTROS
(Mc 10.43-45)

Alguns poucos versículos para LER, DECORAR, MEDITAR 
e OUVIR o Espírito Santo, que quer revelar Cristo aos 
homens e glorifica-lo em nós. Além da leitura e meditação 
durante a semana, vamos compartilhar nos encontros o que 
recebemos do Espírito Santo, podendo usar as seguintes 
perguntas como inspiração:
- De que forma (exemplos) Jesus demonstrou essas atitudes?
- Estou praticando o que diz a Palavra de Deus?
- Como essas atitudes podem se manifestar de forma prática 
em nossa vida de igreja?

Incentivamos o convite a amigos e parentes que estão 
sendo evangelizados a participarem das reuniões da igreja 
nas casas.

07 a 13/março
NÃO FALEIS MAL UNS DOS OUTROS
(Tg 4.11; Cl 3.8; Mt 12.34-37)

14 a 20/março
EDIFICAI-VOS UNS AOS OUTROS
(Rm 14.19; 1Ts 5.11)

Decasaemcasa

Janeiro/Fevereiro 2016

Vinicius & LisaJoão & Mônica Calebe & RomiEstevão & Raquel

“O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou 
as bodas de seu filho” Mt 22.2

Fomos criados para as bodas do cordeiro, gerados 
em amor à Sua imagem e semelhança para sermos noiva 
santa e preciosa para o filho do rei. Colocados no jardim 
e vestidos para as bodas, a tentação veio e a resposta a 
ela foi com incredulidade. A tentação veio sobre mentes 
inocentes e pela incredulidade escolheram seus próprios 
interesses. Não creram no que o Senhor disse que iria 
fazer e nas suas consequências.

Com o pecado veio a mácula e com ela a morte 
espiritual. Perdemos as vestes, ficamos nus, com uma 
mente reprovável e um coração de maus desígnios, 
inúteis ao propósito de Deus. No entanto, Deus sendo 
rico em amor e misericórdia, no mesmo dia que entrou 
o pecado no mundo Ele anunciou sua vitória! (Gn 3.15). 
Ele veio ao nosso encontro! Um novo homem, nascido 
de mulher, porém sem pecado, foi gerado. Foi levado a 
um “segundo jardim” (deserto, árido) e como com Adão 
e Eva a tentação veio, mas dessa vez a resposta a ela 
foi cheia de fé! Começa a reconciliação com Deus e ela 
começa destruindo com a incredulidade (Mt 4.10). Em 
tudo Jesus foi obediente, santo.

Através de Cristo Jesus o primeiro homem morreu, 
destruída foi a inimizade, o Adão foi morto e sepultado, 
o Filhos nos libertou! O santo se fez pecado para que 
fossemos feitos justiça de Deus. Uma nova vida nos 
foi dada em Cristo e o seu sangue nos lava de todo o 
pecado. Seu batismo nos reveste para as bodas e novas 
vestes nupciais nos são dadas. Um corpo novo nos 

aguarda, recebemos a mente de Cristo e também um 
novo coração. Somos participantes de sua natureza 
divina, estamos unidos com Cristo, nEle vivemos a vida 
ressurreta, nEle tudo foi provido para sermos sua noiva 
pronta para as bodas!

Então, agora, tomemos uma decisão definitiva contra 
a incredulidade, nos arrependamos e creiamos em 
quem nos ama com amor eterno (Jr 31:3). Essa decisão 
começa imitando a Cristo, negando nossos próprios 
interesses, pregando a carne na cruz e seguindo-o. Não 
vivendo para nós mesmos evidenciando a incredulidade 
mas para Cristo evidenciando a fé, agradando nosso 
amado noivo. Precisamos corrigir nosso coração. Não 
pode haver nele uma inclinação para viver onde o noivo 
não está; ele precisa ser uma terra boa que recebe, 
compreende e retém sua palavra. Da mesma forma nossa 
mente precisa trocar de reino, a si mesmo se esvaziando, 
a si mesmo se humilhando. Precisamos contemplar o 
noivo diariamente. Ele nos enche de fé e de esperança, 
Ele é a Palavra, a verdade, o caminho, a vida! Já somos 
reconciliados. Andamos pela fé, mortos para nós 
mesmos, vivemos em Cristo!

Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre! 
Assim também o seu amor. Com imenso amor nos criou. 
Com imenso amor nos resgatou. Nesse imenso amor 
anseia o dia que estaremos com ele. E com esse imenso 
amor voltará para estarmos com Ele! 

“O Espírito e a noiva dizem: Vem. Aquele que ouve, 
diga: Vem. Aquele que tem sede, venha, e quem quiser 
receba de graça a água da vida”   Ap 22.17

Criados
para as Bodas
Por Moacir Volpe Adornes
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Recado do Rafael Nunes – Moormerland – Alemanha

Queridos irmãos, eis que se passaram 9 meses desde 
nosso retorno para Moormerland, Alemanha.  Desde 
então temos sido ricamente abençoados e surpreendidos 
pelo Senhor.

É muito difícil expressar em poucas palavras o que 
temos vivenciado. Nossa casa tem recebido constantes 
visitas de amigos e irmãos que estão sedentos por 
uma vida de intimidade com o Senhor, por pessoas que 
querem conhecer ao Senhor, por pessoas que procuram 
ter mais comunhão com o Corpo de Cristo.

Atualmente temos mantido contato com estes 
amigos, temos encontro na casa com alguns casais e 
com alguns jovens, e também estamos colaborando com 
a Igreja local que se reúne na cidade vizinha de Weener.

 Num país de tanto racionalismo e incredulidade, 
temos sido confrontados com alemães que 
estão desesperados por ajuda. Temos clamado 
incessantemente ao Senhor por trabalhadores, pois a 
seara é grande.

 Romanos 10.13-15 - Porque: Todo aquele que invocar 
o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão 
aquele em quem não creram? E como crerão naquele 
de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há 
quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? 
Como está escrito: Quão formosos são os pés dos que 
anunciam coisas boas!

Visitamos um pequeno vilarejo, 113 km ao sul de 
Novosibirsk: Likhanovskiy, com 80 habitantes. Entre 
várias pessoas que visitamos, encontramos a D. Tatiana 
(foto), que ao receber o Novo Testamento, chorou e 
disse: “eu estava pedindo a Deus uma bíblia com letras 
grandes” Tremendo! Glória a Deus!

Em Janeiro de 2006 Deus me deu um sonho/visão, 
onde era levado à sobrevoar todo o litoral ao norte 
da Rússia. Via rostos de pessoas que, nos olhando, 
clamavam: “venham nos ajudar! ninguém vem até aqui; 
por favor, venham nos ajudar!”

No final de 2015 isto começou a se tornar realidade. Entre 
30 de novembro e 9 de dezembro, nosso Deus nos abriu uma 
porta para estar em Novosibirsk, capital da Sibéria.

Foi uma grande alegria conhecer o Tibério, Masha, 
David e Ivan. Eles estão há 15 anos na Rússia e, há 10 
anos atrás, Tibério recebeu a mesma visão de Deus: ir ao 
Norte da Rússia para levar o evangelho.

Tibério, Masha, David e Ivan

Nesta foto alguns estudantes que frequentam a casa do Tibério e Masha: 
Aleksei, Yulia, Dima, Ayna, Anastácia, Vitaly, Aleksei, Ayta

Rafael & Grace – Manfred & Mariann – Karsten & Bianca – Hans Jürgen & Martina

Novosibirsk, com 1.600.000 habitantes, conta com 220.000 universitários.
Jovens que na grande maioria vem de muitas cidades no interior da imensa Sibéria. 
Oremos para que muitos destes jovens conheçam a Jesus! Assim, o evangelho 
poderá chegar onde nenhum de nós poderia ir. 

“JANELA DE GELO”, é como Tibério chama esta 
região. São milhares de pessoas em pequenas e grandes 
cidades esperando para ouvirem pela primeira vez sobre 
JESUS.

Jesus nos diz: “Rogai, pois, ao Senhor da seara que 
mande trabalhadores para a sua seara.

Não dizeis vós que ainda há quatro meses até à ceifa? 
Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, 
pois já branquejam para a ceifa”.

Quero continuar responder a esta ordem do Senhor 
Jesus, indo por todo o mundo e pregando o evangelho 
a toda criatura, tanto em Porto Alegre, como em todo o 
interior do RS, como em todo o Brasil, e até os confins 
da terra, pois Deus é conosco. Jesus nos deu autoridade, 
indo no poder do Espírito Santo.

Recado do Fredric Gottfridson, Kungsbacka, Suécia

Queridos irmãos de Porto Alegre, Paz! 
Como parte da igreja de Jesus em Kungsbacka, 

gostaríamos de pedir que orem por nós ao Pai, para que 
Ele nos ensine como viver e ser igreja tanto na família, 
como igreja nas casas; e que o Espírito Santo nos revele 
como os relacionamentos de discipulado podem ser 
vivos e dinâmicos, conforme Cristo. 

Abraços do Fred, Daniel e Magnus

Recado do Daniel Lindgren, Kungsbacka, Suécia

Deus é cheio de compaixão e zelo pelos órfãos, viúvas 
e estrangeiros. E Ele quer que tenhamos o Seu coração 
(Deut 10: 19). 

Ao mesmo tempo, o testemunho das pessoas que 
socorrem os refugiados é que, ao servirem, abençoando “os 
estrangeiros”, também eles acabam sendo abençoados, 
como um autor cristão diz: “nós somos chamados para uma 
teologia do desconforto numa comunidade de alegria”.

Quando nós alcançamos o pobre, o fraco, as pessoas 
que estão nas trevas, nós estamos exatamente no lugar 
onde a luz do céu deve brilhar: nas trevas. Este é o 
coração de Jesus!

Nossa filha de 12 anos frequentemente diz: 
“Por favor, papai, poderíamos convidar um ou mais 
refugiados, para virem aqui em casa hoje?”

Erguei os olhos e vede os campos
Por Nilson Ferreira

O Campo é o Mundo
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ENCONTRO DE MULHERES
Dia 10/04 - Local: a combinar

ENCONTRO DE LIBERTAÇÃO E CURA DA ALMA
De 15 a 17/04 - na chácara

ENCONTRO DE HOMENS
Dia 17/04 - Local: a combinar

RETIRO DE ADOLESCENTES (16 e 17 anos)
De 21 a 24/04 - na chácara

ENCONTRO DE LÍDERES NAS CASAS
Dia 12/03 - Local: a combinar

RETIRO DE PÁSCOA
De 25 a 27/03 - Local: Clube SOGIPA (Rua Barão do 
Cotegipe, 415) - Palestrante: Mario Roberto Fagundes 
(presbítero na Igreja de Salvador)

BATISMO
Dia 02/04 (sábado), às 15 horas - na chácara

CEIA
Dia 03/04 (domingo), às 18h - Local: Colégio Marechal 
Rondon (Rua Mali, 255)

Batismos 
em Janeiro 
e Fevereiro

Lorem Ipsum dolor sit amet
(Lorem Ipsum dolor sit amet)

Lorem Ipsum dolor sit amet
(Lorem Ipsum dolor sit amet)

Lorem Ipsum dolor sit amet
(Lorem Ipsum dolor sit amet)

Lorem Ipsum dolor sit amet
(Lorem Ipsum dolor sit amet)

Lorem Ipsum dolor sit amet
(Lorem Ipsum dolor sit amet)

Ivan Müller
(Anderson Trassi)

Fátima Vargas
(Aline Trassi)

Lorem Ipsum dolor sit amet
(Lorem Ipsum dolor sit amet)

Suelyn Damaceno
(Aline Trassi)

Comunicações

Locais de Encontro da Congregação
Colégio Marechal Rondon (Rua Mali, 255)
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: 1200 exemplares (distribuição interna e gratuita)

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)

Região Metropolitana (congregações servidas por nós)

Informativo com o propósito de servir o Corpo de Cristo

Neste retiro tivemos um tempo precioso de comunhão 
com os irmãos e, principalmente, com o Senhor. Ouvimos 
uma palavra que muitos até já conheciam, mas que nos foi 
apresentada de uma forma muito especial. A palavra era: 
“O Espírito e a noiva dizem: Vem!”. Entretanto, para que 
nós, a noiva, possamos receber o noivo, precisamos estar 
atentos e prontos, porque não sabemos quando será o 
nosso casamento com o noivo, a volta de Jesus. Mas afinal, 
o que significa estarmos prontos para as bodas? Em Ap 
19.7-8, a palavra diz que a noiva já se ataviou com as vestes 
que o noivo escolheu, que são os atos de justiça dos santos.

Contudo, existe algo que pode nos impedir de 
casarmos com o nosso noivo e que foi denunciado 
nesses dias: a incredulidade. Em Gn 3.1-6 o homem caiu 
porque houve incredulidade em seu coração ao duvidar 
da verdade, do mandamento do Senhor. Não podemos 
ter a mesma atitude de Adão e a nossa resposta ao 
Senhor deve ser sempre CRER. Para isso, precisamos 
compreender, receber e reter a palavra de Deus, assim 
como transformar a nossa mente, devemos ter a mente 
de Cristo, para que mudemos a nossa atitude natural de 
incredulidade para uma atitude de confiança para com 
Deus. (I Co 2.16, Rm 12.1-2).

Com a queda do homem perdemos as nossas 
vestes nupciais e, para restaurá-las, Jesus veio a nós 
trazendo o Evangelho do Reino para nos santificar e nos 
preparar para o casamento. Quando cremos em Jesus 
e somos batizados, somos revestidos e reconciliados 
com Deus (Gl 3.26-27), e são restauradas as condições 
de nos casarmos com o noivo, Jesus. Com a mente 
renovada, mortos para o pecado, vivificados, revestidos, 
reconciliados e prontos para as bodas estamos hoje, à 
espera da volta do nosso noivo Jesus, que virá a qualquer 
momento e a sua noiva diz: Vem!

Retiro de Jovens
Por Daniel e Cíntia Alves Dias

Vidaemcomunidade

Veja mais fotos 
do retiro aqui.
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Dra. Christine Roll – OAB/RS 57.097
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