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O mundo e também o nosso país estão em ebulição, 
assim como o reino de Judá, na época do profeta, 
estava em plena decadência espiritual, moral e social. 
Certamente este livro está incluído na Bíblia para 
fortalecer a nossa fé até hoje. Estamos em dias nos quais 
nossas interrogações se avolumam. O homem desenvolveu 
tecnologias para se prevenir de muitas coisas, mas não 
sabe prever o futuro, teme as calamidades e isso é a sua 
insegurança; mas o profeta mostra o contraste daquele 
que vive uma vida vitoriosa.

“Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me 
escutarás? Gritar-te-ei: Violência! E não salvarás? Por que 
me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a 
destruição e a violência estão diante de mim; há contendas, 
e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa, e a 
justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, 
a justiça é torcida”. Hc 1.3-4

Não parece nosso tempo? Não parece nosso país? Não 
parecem nossas indagações? Também questionamos Deus? 
Temos nós esperança num mundo que jaz no maligno? 
Confiamos nós em homens ou governos ímpios? 

Se não somos deste mundo então temos que viver pela fé 
num reino que não vemos com nossos olhos naturais, porque: 
“O justo viverá pela fé.” Hc 2.4

Hebreus toma este texto e o transporta para nós, igreja:
“Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois 

de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos; ora 
expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de 
tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles 
que desse modo foram tratados. 

Porque não somente vos compadecestes dos 
encarcerados, como também aceitastes com alegria o 
espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós 
mesmos patrimônio superior e durável.

Não abandoneis, portanto, a vossa confiança; ela 
tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de 
perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, 
alcanceis a promessa.

Porque, ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem 
virá e não tardará; todavia, o meu justo viverá pela fé; e se 
retroceder, nele não se compraz a minha alma.

Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a 
perdição; somos, entretanto, da fé, para a conservação da 
alma.” Hb 10.32-39

Não retrocedemos porque as portas do inferno não 
prevalecem contra a igreja do Senhor Jesus Cristo! A igreja 
do primeiro século pagou um preço pela sua fé, nós não 
estamos isentos. Leia a profecia do profeta Habacuque e 
aprenda a viver pela fé. 
(Veja a palavra do pr. Erasmo nas páginas centrais)

Habacuque, 
um profeta para 

os nossos dias!
Por Otocar Wondracek
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23 a 29/maio 
SEDE HOSPITALEIROS. 
1Pd 4.7-10; Hb 13.2; Tt 1.8

30/maio a 05/junho 
NÃO MINTAIS UNS AOS OUTROS. 
Cl 3.9-10; Ef 4.22-25; Jo 8.44; Tg 3.14-15

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.

02 a 08/maio 
NÃO VOS QUEIXEIS UNS DOS OUTROS. 
Tg 5.9-11; Mt 20.11,15

09 a 15/maio 
EXORTAI-VOS UNS AOS OUTROS. 
Hb 3.13; 1Ts 3.2; Tt 1.9

16 a 22/maio 
SAUDAI-VOS UNS AOS OUTROS. 
Rm 16.16 (ler os vrs. 3-23) e 1Pd 5.14; 1Co 16.19-20; 2Co 
13.12; Fp 4.21; 1Ts 5.26.

Em Maio continuaremos a 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”. 
E o melhor lugar para fazer isso é no convívio da igreja 
na casa, onde se pode – com mais intensidade – viver o 
amor e o cuidado mútuo, demonstrando o que é, de fato, 
a família de Deus, o corpo de Cristo (At 2.42-47).

Decasaemcasa

Abril 2016

Saulo & LetíciaAntonieli & Viviam

Desde março deste ano o Senhor Jesus permitiu que 
andássemos mais perto dos irmãos que congregam na 
Av. Baltazar de Oliveira Garcia, 3580, na congregação 
conhecida como “Igreja Aliança”. De forma muito 
afetuosa, estes irmãos tem cedido o uso de salas, bem 
como o seu local de reuniões, especialmente para os 
encontros de jovens e adolescentes. Por isso, pedimos 
a eles que contassem um pouco de sua história, para os 
conhecermos melhor.

Nossa história começa em 1978, a partir do trabalho 
de evangelização do missionário norte americano 
Richard LaFontain, inicialmente na Vila Elza e no Parque 
dos Maias. Inspirado pelo movimento de cura divina e 
manifestações do Espírito Santo, este irmão conduziu, em 
tendas, os cultos onde ocorreram as primeiras conversões. 

Mais tarde, usando um instrumento e uma linguagem 
muito simples (o teatro de fantoches) estes irmãos 
alcançaram os novos moradores dos edifícios recém 
construídos no Jardim Leopoldina, inclusive nosso 
querido Moacir Adornes, que levava seus filhos para 
participarem da “Arca de Noé”. Este foi o nome dado à 
unidade móvel para evangelismo infantil, que alcançou 
muitas crianças e seus familiares. Logo depois uma 
escola bíblica de férias, no Parque dos Maias, marcou o 
início da congregação Aliança. Um irmão, que até hoje 

congrega na Aliança, lembra: “Quando criança, ouvi 
sobre o amor incondicional da ‘boca’ de um fantoche! Foi 
tão impressionante que eu me lembro até hoje!”. Com o 
crescimento do número de pessoas convertidas, foram 
comprados os terrenos na Av. Baltazar para construção 
dos prédios que usamos hoje. 

Outros irmãos continuaram esse trabalho, como, por 
exemplo, o missionário Stephen Renicks e o pastor Dari 
(e sua esposa, Regina), o qual assumiu a congregação 
quando os missionários americanos deram continuidade 
a seu ministério em novos locais. No ano 2000 o Senhor 
confirmou a obra com crianças, quando um menino 
foi retirado das ruas por Dari. Com isso, a congregação 
passou a se envolver na tarefa de cuidar de crianças 
em situação de abandono, dando início à “Ação Social 
Aliança”, ONG que hoje conta com nove casas lares 
em Porto Alegre, seis em Caxias do Sul, e duas em 
Viamão. Em 2007, César foi consagrado para pastorear a 
congregação, juntamente com Dari.

Entendemos que essa congregação foi dada pelo 
Senhor para alcançar crianças e suas famílias na cidade 
como um todo, mas também permanece o desafio de 
alcançar o bairro Rubem Berta, que ainda é o bairro mais 
populoso de Porto Alegre, com quase 100.000 habitantes.

História de uma “aliança” frutífera
Por Lorem Ipsum

Evangelização com teatro de fantoches nas décadas de 80 e mais recentemente.
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Pouco sabemos sobre esse profeta, mas o conteúdo 
de seu livro mostra que Deus é sempre soberano, sobre 
todo o mundo, e a Sua justiça opera na história humana. 
Três profetas anunciavam as conquista e as ruínas de 
nações daquela época: O profeta Naum profetizava sobre 
o reino Assírio; o profeta Obadias, o reino de Edon; e 
Habacuque, sobre os caldeus.

O reino de Judá, que passava por um período 
de grande desobediência às leis divinas, temia 
pelas contínuas guerras ao seu redor. Os Caldeus 
conquistaram o reino assírio e queriam continuar 
a expansão em direção ao Egito (Hc 1.6-7), que se 
preparava para impedir tal invasão. O pequeno reino de 
Judá estava localizado bem do meio do caminho em que 
os dois fortes inimigos poderiam se defrontar. E Judá 
não possuía nenhum exército para a sua defesa. 

Diante dessa situação tão grave, Habacuque suplicou 
a intervenção divina em favor de Judá (Hc 1.2-4), 
questionando sua aparente omissão (vide matéria 
da capa deste boletim). Muitas vezes podemos fazer 
perguntas e pedidos ao nosso Pai e ficarmos como o 
profeta, ansiosos, abatidos e, até mesmo, revoltados, 
pois a Sua resposta não ocorre imediatamente. Nós nos 
angustiamos, ficamos magoados, e dizemos: “Deus não 
age”, “Deus não me ajuda”, “Deus não me socorre” ou 
talvez pensemos no Brasil: “Por que Deus não intervêm 
diante da situação calamitosa em que o nosso país se 
encontra?”. Diante das dificuldades físicas, morais, 
econômicas ou espirituais, muitos reclamam da inércia 
de Deus por não responder prontamente às suas preces. 
Outros se distanciam de Deus por Ele não ter respondido 
de imediato. Lembremos bem: Deus não é o nosso servo, 
mas nosso Senhor; nós é que somos os seus servos. Por 
isso, devemos ter muito zelo, paciência, compreensão, 
amor e fé ao orarmos ao nosso Pai Eterno. 

Ele sabe, mais do que nós, o que realmente 
necessitamos, mesmo antes de levarmos nossas súplicas 

à sua presença. Nada se encontra oculto para Ele. 
Saibamos que Ele quer tratar pessoalmente conosco, 
para, após, responder a nossa oração. Pois, para Deus 
o nosso “ser” é mais importante do que o nosso pedido. 
Ele sabe, exatamente, como deve agir com cada um de 
nós, para “sermos santos e irrepreensíveis perante ele” 
(Ef 1.4). Ele quer nos ensinar, mudar, ou edificar algo 
em nós, até mesmo ordenar algo em nossa vida que se 
encontra desordenado. Nós crentes, podemos sofrer 
tanto quanto o descrente, mas quando esperamos em 
Deus Ele nos dará uma valiosa e necessária retribuição. 
Deus quer fazer tudo por nós, porque Ele nos ama 
intensamente.

No Salmo 43.5 vemos qual a atitude que devemos 
ter: “Por que estás abatida, o minha alma? Por que te 
perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o 
louvarei, a ele, meu auxílio e Deus meu”. A impaciência 
pode impedir que a nossa prece chegue ao trono da 
graça divina. Ela (a impaciência) é a porta que leva ao 
desespero. O profeta Isaias (Is 40.30,31) nos ensina: “Os 
jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos 
caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as sua 
forças, sobem com asas como águias, correm e não se 
cansam, caminham e não se fatigam”. Ainda temos um 
outro forte conselho no Salmo 37.7, que diz: “Descansa 
no Senhor e espera nele, não te irrites por causa do 
homem que prospera em seu caminho”. 

Por que nós somos mais propensos a nos afligir com 
as dificuldades que se apresentam a nós, em vez de 
colocá-las nas mãos do nosso amado Pai? Lembremos, 
que se nós não temos soluções, Deus as têm. 

Quando Deus respondeu ao profeta, a palavra divina 
era difícil de ser compreendida. Deus lhe disse: “Vede 
entre as nações, olhai, maravilhai-vos é desvanecei,” (ou 
seja: acalma-te) “porque realizo em vossos dias obra tal 
que vós não crereis, quando vos for contada” (Hc 1.5). 
Judá estava na iminência de ser ocupada pelo exército 
caldeu. Eu presumo, que nesse momento, o profeta caiu 
em prantos, indagando: “Deus exterminará o reino de 
Judá?”. A palavra de Deus mostrava que o objetivo final 
de Deus não iria se realizar de imediato. A seu tempo, 
Deus enviou os caldeus e eles invadirem Judá. O que 
resultou disto? Os dois reinos que estavam separados 
tornaram-se novamente um só reino: o Reino de Israel”. 
Os caminhos de Deus sempre se sobrepõem a todo e 
qualquer outro caminho.

O capítulo dois e seguintes nos mostram que o 
profeta compreendeu o que Deus iria fazer. E, como um 
homem de oração e de fé, ele procurou ouvir o que Deus 
ainda lhe revelaria: “Por-me-ei na minha torre de vigia, 
colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei, para ver o que 
Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa” 
(Hc 2. 1). Nós precisamos ter Fé no Senhor que governa 
o universo; fé no Deus que acompanha o desenrolar da 
história humana e, também, a nossa história pessoal. 
“O justo viverá pela sua fé” (Hc 2.4). Essa frase marcou 
a teologia do apóstolo Paulo, iluminou o monge alemão 
Marinho Lutero a fazer a Reforma Protestante, e levou 
João Wesley a  ser o reformador espiritual da atéia 
Inglaterra.

O apóstolo Paulo em Romanos 8.22, diz algo que 
se aplica aos nossos dias: “Porque sabemos que toda 

a criação, a um só tempo geme e suporta angústia até 
agora”. E nós podemos acrescentar: ela geme ainda 
mais forte em nossos dias do que os dias de outrora. E 
não somente ela, mas também nós! Porém, não iremos 
nos desanimar diante do triunfo do mal. Tenhamos fé 
em Deus, pois Ele é o Senhor da história humana, e o 
seu Reino já se encontra implantado no mundo em que 
vivemos. Jesus declarou de uma forma categórica: “Não 
vem o reino de Deus com visível aparência...Porque o 
reino de Deus está dentro de vós” (Lc 17,20). Queridos 
irmãos, se nós somos filhos de Deus o seu Reino está 
dentro de nós, por que então vamos temer e ficar 
ansiosos pelo que possa  vir à acontecer? Lembremos 
que o Reino de Deus é poder! Asseguremos a nós mesmo 
que o Reino de Deus está dentro de nós, e isso fará que 
sejamos poderosos. Nenhum sistema político ou crise 
social pode nos destruir, pois somos cidadãos do Reino 
que nos oferece a perfeita segurança, a verdadeira 
justiça e a vida eterna. Saibamos que Deus tem a Sua 
hora de agir, e sabe o momento certo de fazê-lo. A nós 
compete estar em nossa torre de vigia, e orar. 

Só há duas atitudes para a nossa vida, no mundo 
em que vivemos: a atitude da fé, ou a atitude da 
incredulidade. O viver pela fé significa basear a nossa 
vida inteiramente nEle. Que nosso pedido seja o mesmo 
de Habacuque, depois que ele aprendeu como é que 
Deus age: “... aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos 
anos, e, no decurso dos anos, faze-a conhecida” (Hc 3.2). 

O livro de Habacuque se encerra com uma oração 
cantada. E o seus últimos versículos dizem: “Ainda 
que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o 
produto da oliveira minta e os campos não produzam 
mantimento; as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, 
e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no 
Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor 
Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da 
corça, e me faz andar altaneiramente”.

A mensagem do profeta Habacuque
Por Erasmo Vurlod Ungaretti

Exortando, edificando e consolando



Corpo Vivo ><> “... para a edificação do corpo de Cristo.” - Efésios 4.12 6 7Porto Alegre/RS - Maio de 2016 | Ano 25 | nº 257

BATISMOS 
Dia 04/06, às 15h, na chácara (inscrições pelo fone 
3398-3285, com Adriana, pela manhã)

CEIA 
Dia 05/06, às 18h 
Local: CAMAR - Rua Mali 255.

RETIRO DE CRIANÇAS (10 e 11 anos) 
Dias 21 e 22/05, na chácara. 
Inscrições com equipe de professores após os cultos.

RETIRO DE ADOLESCENTES (14 e 15 anos ) 
De 26 a 29/05, na chácara. Inscrições após os cultos.

ENCONTRO NACIONAL DOS 27+ 
De 26 a 29/05, em Torres/RS. Inscrições após os cultos.

Fernando Conceição dos Reis 
(Plínio Oliveira)

Cássia Saldanha Farias 
(Vânia Aguirre)

Léo Gattiboni Neto 
(Andreas Wondracek)

Guilherme Nascimento Barbosa 
(Eduardo B. Barbosa)

Polyana Leites de Souza 
(Victoria Cupolillo)

Filipe Roll 
(Bruno Fumegalli)           

Caio Werkhauser 
(Fábio Werkhauser)

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
                            webertelmo@gmail.com
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

“desvendando-nos o mistério da sua vontade (...), 
de fazer convergir nele (Jesus Cristo) na dispensação 
da plenitude dos tempos, TODAS AS COISAS, tanto 
as do céu como as da terra” (Efesios 1.9-10)

Esse foi o tema do Retiro de Adolescentes que 
aconteceu nos dias 21-24 de Abril, na nossa chácara.

Nesses dias, fomos presenteados com a vinda do 
querido Boulhosa (e sua esposa Cris), que nos conduziu, 
pelo Espírito Santo, a mergulharmos profundamente na 
revelação desse “mistério” do propósito eterno de Deus.

Percorremos juntos as escrituras, conhecendo a 
essência do nosso Deus Pai, que é amor, é dádiva, é 
perdão, e que tem em suas “entranhas” a misericórdia! 
Desde o jardim do Éden, passando pelas alianças que fez 
com os homens ao longo da história, até a plenitude dos 
tempos, com a vinda de Jesus, vimos um Deus que nunca 
muda, e que desde o princípio tinha a solução para o 
pecado do homem: JESUS!

Debaixo dessa palavra e da presença desse Deus 
amoroso, passamos dias cheios de comunhão, amizade e 
consagração a Deus. Lançamos fora, juntos, todos os ídolos 
que competem com Deus em nossas vidas, desviando 
nossos olhos da nossa referência de fé, que é Cristo.

Foi uma grande alegria receber, no sábado, um 
grande número de jovens que veio participar conosco de 
um tempo de comunhão no retiro. E, da mesma forma 
os pais que vieram, domingo, receber uma palavra do 
Senhor para nossas famílias.

Que todos nós estejamos olhando firmemente para 
Jesus, o autor e consumador da nossa fé, a solução de 
Deus para o problema do homem e o cumprimento pleno 
de todo o propósito de Deus! A Jesus toda a glória!

Retiro de 
Adolescentes
Por Nícolas Wondracek

16 e 17 anos

Batizados no 
mês de abril:

ALELUIAS POR MAIS ESTAS VIDAS QUE ENTRARAM NO REINO DE DEUS. OREMOS POR ELAS.

Vidaemcomunidade

Veja mais fotos 
do retiro aqui.
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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).

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

www.informeseguros.com.br (51) 3368-8756

INFORME SEGUROS
Corretora Credenciada

(51) 32370194

_Treinamento Funcional
_Pilates solo e com aparelhos
  com fi sioterapeuta
_Nutrição
_Massoterapia

Rua Bezerra de Menezes, 290 (51) 8204-4399
Contato: Renata Hahn Otto 


