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Temos que fazer escolhas. De um lado está o pecado, 
enchendo o palco com seus apelos, tentando atrair-nos; 
do outro lado está Deus na pessoa de Jesus. É claro que a 
quem você se entregar para obedecer, dele você será servo. 
O pecado nos quer, não somente para que cumpramos seus 
desígnios, mas também para nos amaldiçoar e causar nossa 
ruína; enquanto Deus quer nos abençoar com a vida eterna.

Não podemos prever em nossa vida dificuldades e 
confusões, e não é uma atitude sábia ficar nos debatendo por 
causa delas. A questão principal e mais importante é saber 
se estamos dispostos a oferecer os nossos membros a Deus, 
sejam nossos pensamentos, nossa voz, nossas mãos ou nosso 
coração a fim de que Ele possa cumprir o Seu propósito. 

O argumento do apóstolo é muito convincente: Fomos 
libertos da morte e fomos ressurretos através de Jesus 

Cristo. Diante de tão grande libertação, exclama ele, 
só existe um caminho alternativo: Oferecer-nos como 
escravos a nosso Redentor. Não desprezemos a nossa 
salvação como aquele homem rico, que, viajando num 
navio, naufragou, sendo salvo por um bravo marinheiro, 
recompensou-o apenas com dez dólares.

Neste caminhar vamos sendo libertos do pecado. 
Somente resistir e recusar-se a pecar não é suficiente; não 
alcançaremos perfeita liberdade desta forma. Se voltarmos 
para Deus com um íntegro propósito de coração e lhe dermos 
possessão total sobre nós, seremos libertos do domínio do 
mal, pois a responsabilidade de nosso aperfeiçoamento 
ficará por conta dAquele a quem rendemos nosso espírito, 
alma e corpo. (F. B. Meyer)

Oferecei-vos  a Deus
Romanos 6:13
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27/junho a 03/julho
SEDE BENIGNOS UNS COM OS OUTROS
Ef 4.31-32; Sl 112.4; Lc 6.35; 1Co 13.4; Cl 3.12

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.

06 a 12/junho
NÃO LUTEIS UNS CONTRA OS OUTROS
Gl 5.15; 2Sm 2.26; Is 9.21; 1Co 3.3; 1Co 6.7; 1Ts 5.15

13 a 19/junho
ADMOESTAI-VOS UNS AOS OUTROS
Rm 15.14; 1Ts 5.14: Hb 10.25

20 a 26/junho
TENDO CUIDADO UNS DOS OUTROS
1Co 12.25-27; Fp 2.20-21

Em Junho 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

Recebi Jesus como Senhor e Salvador há mais de 40 anos dentro de 
uma denominação. Agora, vinculado com pastor Rogério, participei duma 
ministração sobre “cura da alma” na nossa chácara. 

Que surpresa! A cura foi profunda, pois havia muita coisa ainda escondida, 
ou seja, em trevas. “Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do 
Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, 
nosso Salvador...” Tt 3.

O que antes eu não via, agora o Espírito Santo pôde me mostrar. A luz do 
Senhor iluminou o mais profundo do coração. Foi uma faxina.

Essa experiência foi bênção para mim. Independente de nossa história, um 
dia temos que deixar a luz entrar nos nossos recônditos.

Glória a Deus!

Esse retiro fez parte do meu processo de conversão, mas principalmente 
da minha intimidade com o Senhor. Ao decidir por uma vida com Jesus, o fiz 
muito racionalmente. Não vim por sofrimento nem em busca de um milagre, 
pelo contrário, entre muitas opções, escolhi Jesus. Abri mão de muitas coisas, 
sentimentos e conceitos: tomei a minha cruz!

Pensei que a partir do batismo seria vida nova, e realmente é, mas que não 
precisaria mais tocar no passado. Deus é muito bom, amoroso e misericordioso 
conosco, Ele quer limpar tudo que passamos no mundo antes de conhecê-lo. Ele 
nos quer santos e irrepreensíveis diante Dele.

Através da palavra no retiro, conheci um Deus justo e bom, que se interessa 
pela minha vida. Não é fácil abrir o passado, confessar o pecado e pedir perdão; é 
humilhante, mas quem sou eu? Jesus se humilhou por mim. Também conheci um 
Deus de amor, que me ama. Provou-me esse amor através de uma manifestação 
física. Foi maravilhoso! Não precisaria provar nada, pois a prova maior está na sua 
cruz, mas Ele o fez e quebrantou meu coração. Tudo foi muito importante, mas 
a melhor é que a partir da minha geração todas as maldições foram quebradas e 
hoje com Jesus, meu marido, minha filha e eu escrevemos uma nova história.

A experiência 
da cura da alma

Vidaemfamília

Armindo Poganski

Tatiane Micelli
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Desde o momento em que Deus nos batizou com o 
Espírito Santo, Ele nos têm  convocado para sermos seus 
colaborados na sua obra, a de: “...habilitar para o Senhor 
um povo preparado” (Lucas1.17). Cheios do Espírito Santo, 
iniciamos a ganhar muitas vidas que se tornaram cidadãos 
e cidadãs do Reino dos Céus. Deus nunca nos deu um lugar 
para nele nós nos fixarmos para sempre, e nele ficarmos 
acomodadamente. Assim, até o presente momento, nós, 
tal como o povo de Israel fez, estamos peregrinando 
de um oásis para outro oásis, visando alcançar a terra 
prometida. Mesmo sem estarmos fixos em um lugar 
físico, nós estamos crescendo, não somente em número 
de pessoas, mas, também, em buscar ser fiéis discípulos 
do nosso amado Senhor, Jesus Cristo. Permanecemos na 
fé, procurando com zelo cumprir com todos os desafios 
que Deus coloca diante de nós. Temos nos proposto a nos 
manter firmes e íntegros, prosseguindo nessa jornada de fé 
na qual Deus nos colocou.

Com dedicação procuramos cumprir a missão que 
recebemos do Pai das luzes; a de preparar um povo bem 
habilitado, fiel e dedicado, como deve ser cada um dos 
membros da família do nosso Pai, no mundo em que 
vivemos. Sentimos que a nossa missão é, também, a 
de ser uma comunidade de  amor, de unidade, de fé e 
de esperança, que atenda ao que o nosso Senhor nos 
incumbiu de ser e de fazer: “Assim brilhe também a 
vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas 
boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus” 
(Mateus 5.16). Procuramos estar bem atentos à todas 
as determinações do Mestre, e para que assim ocorra, 
precisamos negar a nós mesmos, abandonar a nossa 
comodidade, o nosso autocentrismo, e tomar a nossa 
cruz, seguindo sempre e fielmente o exemplo do nosso 
Senhor e Salvador Jesus Cristo!

 A igreja que Jesus entregou aos cuidados de seus 

primeiros discípulos, e a nós também, a que deve se 
desenvolver no mundo dos homens, é a igreja que 
precisa estar no meio do povo, pois, foi assim, que Jesus 
sempre fez. Em todos os seus dias, Jesus sempre esteve 
envolvido com as necessidades humanas. Seu dia a dia 
era estar bem próximo dos sofredores, dos machucados, 
dos enfermos e da multidão de vidas que estavam 
perdidas e sem direção no mundo.

No trabalho de habilitar um povo para Deus, nós, 
hoje: líderes e liderados, pais, esposos e esposas, filhos 
e filhas, discipuladores e discípulos, e dirigentes da 
igreja nas casas, saibamos, de uma forma bem clara, 
que o desafio que nos é feito é, também, um apelo para a 
nossa fé, pois, precisaremos lutar contra todas as forças 
satânicas que querem nos impedir de levarmos à sério, a 
missão que Deus entregou a cada um de nós. Lembremos, 
sempre, que devemos estar bem unidos, para sermos uma 

fortaleza invencível para o inimigo. Que nós, também, com 
firmeza, possamos dizer com o salmista: “Eu e a minha 
casa, serviremos ao Senhor”! Unidos, roguemos ao nosso 
Senhor: “Pai, dá-nos uma fé sobrenatural, uma obediência 
sem reservas, uma coragem bem firmada, uma verdadeira 
humildade, e um santo amor que seja bem visível em nós, e 
direcionado à todos, sem nenhuma exceção, e sem nenhum 
compromisso com as coisas do mundo. Que o nosso 
maior desejo seja: estar bem perto de Ti, agradecidos por 
podermos percorrer a nossa carreira, sabendo que o que é 
impossível para nós é possível para Ti”. Assim, andaremos 
firmemente, até chegarmos ao oásis que o Pai nos dará 
definitivamente. Também, sejamos companheiros de Paulo 
na declaração que ele fez: “...eu também me afadigo, 
esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que 
opera eficientemente em mim” (Colossenses 1.29). Amém!

A preciosa jornada
que nós empreendemos
A preciosa jornada
que nós empreendemos
A preciosa jornada

Por Erasmo Vurlod Ungaretti

Exortando, edificando e consolando
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ENCONTRO DE CURA DA ALMA
De 13 a 17/06, às 20h (inscrições via discipuladores).
Local: Aliança - Av. Baltazar de Oliveira Garcia, 3580 

RETIRO DE PASTORES E LÍDERES
De 23 a 26/08.
Inscrições através do site: www.retiropastores.com.br

BATISMOS
Dia 02/07, às 15h, na chácara (inscrições pelo fone 
3398-3285, com Adriana, pela manhã).

CEIA
Dia 03/07, às 18h
Local: CAMAR - Rua Mali 255.

Leonardo Souza Pereira
(Rafael Gonçalves)

Nei Gilberto Santos da Silva
(Herberto Oliveira)

Bernardo Beheregaray Hemich Rosário
(Ricardo Costa)

Jander Luis Pavão Junior
(Jander Pavão)

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

No final do mês de maio tivemos mais um retiro muito 
especial, desta vez com os adolescentes de 14 e 15 anos.

Foram quatro dias de caminhada juntos, onde 
iniciamos o exercício da nossa fé rejeitando toda a 
incredulidade e lançando fora toda a rejeição que ataca 
muitos dessa geração. Neste processo de Deus, fomos 
ungidos e tocados pelo Espírito Santo. Muitos foram 
batizados nesse Espírito, outros foram curados em 
sua alma e no seu corpo, e muitos tiveram seus olhos 

espirituais abertos e puderam contemplar o tesouro que 
é o reino de Deus! 

Recebemos palavras preciosas de Deus, sobre Seu 
amor por nós como filhos e sobre o Seu desejo de 
colocar em ordem toda a nossa vida, a fim de que Jesus 
seja glorificado em nós.

(Continue orando pela igreja e por essa geração de 
jovens e adolescentes, para que seja uma geração que viva, 
de fato, pela fé, cheia da presença e do poder de Jesus)

Retiro de
Adolescentes

Combatendo
o bom combate
Crianças de 10 e 11 anos

14 e 15 anos

Batizados no 
mês de maio:

GLÓRIAS A DEUS POR ESTAS VIDAS INSERIDAS 
NA FAMÍLIA DE DEUS. OREMOS POR ELAS !

Vidaemcomunidade

Nos dias 21 e 22 de Maio nossas crianças tiveram 
mais um abençoado retiro em nossa chácara, desta vez 
estudando e meditando sobre as vidas de dois heróis 
da fé: Paulo e Timóteo. Os pais, em casa, já deram uma 
boa cooperação  meditando com eles e memorizando o 
versículo-moto deste retiro: “Combati o bom combate, 
completei a carreira, guardei a fé, já agora a coroa da 
justiça me está guardada.”(2 Tm 4.7,8).

Foram dois dias apenas, e ainda incompletos, que 
deixaram nestas  36 crianças um gostinho de “quero mais.”

Um dos pontos altos sucedeu no sábado à noite 
quando assistiram parte de um DVD de Atos(lances da 
conversão de Paulo, o naufrágio do navio e os últimos 
dias do apóstolo  ministrando a Palavra). Encerrando 
esta parte os tios mostraram às crianças cinco coroas 
citadas na Bíblia e convidaram a ir à frente aquelas que 
queriam consagrar-se totalmente ao Senhor e ao seu 
serviço. Como recompensa cada uma ganhou uma linda 
coroa com estrelinhas que representavam os galardões 
que Deus dará aos que forem fieis até ao fim. E após isto 
elas ainda tiraram da cabeça estas coroas e as lançaram 
aos pés do Senhor Jesus como está descrito em 
Apocalipse 4.10. Foi impactante. No domingo de manhã 
houve outro momento glorioso em que as crianças, 
enquanto adoravam, foram profundamente tocadas 
pela graça de Deus rendendo-se totalmente ao Senhor. 
Enfim, foi um retiro carregado de bênçãos.
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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 “preferir-nos em honra”, como diz em Romanos 12:10. 
Para informações ligue: 3340.8946 ou 9918.8544 - 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. Palmeira, 330/504 - Petrópolis - Porto Alegre/RS
(51) 3026-5500 - www.lkk.adv.br

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

INFORME SEGUROS
Corretora Credenciada

(51) 32370194


