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Desde o início deste ano de 2016, o Senhor me levou, 
pelo Espírito Santo, a meditar, orar e aprender de uma 
forma nova para Jesus, o amado do Pai.

Recebi como uma palavra profética e apostólica 
para minha própria vida e para a igreja do Brasil,  nem 
sabendo eu o quanto o cenário político, econômico e 
social iria se complicar nestes últimos meses (sem falar 
do “segmento evangélico”).

Por isto, mais do que nunca, quero te convidar, 
como discípulo de Jesus, para olhar para Ele, o Filho 
eleito. Há uma razão para isto: deixar de olhar para nós 
mesmos(desanimando), ou olhando demais para os 
outros(reparando, criticando ou julgando), a fim de nos 
encher com a pessoa maravilhosa do querido Jesus 
(o Alfa e o Ômega).

A primeira pergunta do Espírito Santo foi: com que 
tipo de olhar eu olho para Jesus? Um olhar distraído, 
breve, fragmentado, desatento??   Ou como a Palavra nos 
exorta: olhando firmemente, atentamente, considerando 

com atenção focada no Apóstolo e Sumo-sacerdote da 
nossa confissão(Hb 31 e 12.2,3). Um olhar onde tudo 
o mais cai por terra, perde a atenção e a distração de 
outras coisas, um olhar so´ para Ele como daqueles que 
“a ninguém mais viram senão a Jesus”(Mt 17.8).

A segunda pergunta do amado Parácleto e 
Consolador foi: “A quem olhamos? A um ensino, uma 
doutrina, um conceito teológico, uma apostila?  Ou a 
uma Pessoa Viva, o Filho de Deus, o resplendor da glória 
do Pai, a expressão exata  de seu Ser(Hb 1.2,3) ?”

As outras dimensões do nosso olhar para Jesus vem 
do texto de Hebreus 13.8: Jesus Cristo é o mesmo ontem, 
hoje e o será para todo o sempre...

Olhando para Ele no passado: o que Ele já fez por nós!
Olhando para o presente: a amizade e a comunhão 
com Ele hoje!
Olhando para o futuro: a sua volta gloriosa que 
nos faz clamar: Maranata, ora vem, Senhor Jesus!

Olhando firmemente para Jesus! 
Autor e aperfeiçoador da minha fé! (Hebreus 12:2-3)
Por Jan Gottfridsson
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Oportunidade
de servir a igreja 
em Guiné-Bissau
de servir a igreja 
em Guiné-Bissau
de servir a igreja 

25 a 31/julho
ORAI UNS PELOS OUTROS
Tg 5.16; Ef 6.17-18; Hb 13.18-19.

01 a 07/agosto
NÃO TENHAIS INVEJA UNS DOS OUTROS
Gl 5.26; Tg 3.13-18; Pv 14. 30; Mc 7.21-23.

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.

04 a 10/julho
NÃO PROVOQUEIS UNS AOS OUTROS
Gl 5.25-26; Ef 6.4; Cl 3.21.

11 a 17/julho
FALANDO ENTRE VÓS COM SALMOS
Ef 5.19-20; 1Co 14.26; Cl 3.16.

18 a 24/julho
SUJEITANDO-VOS UNS AOS OUTROS
Ef 5.21; 1Co 16.16; Fp 2.3; Hb 13.16-17.

Em Julho 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”. De fato, 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 a família de Deus, o corpo de 
Cristo (At 2.42-47).

Decasaemcasa O Campo é o Mundo

Olá irmãos! Queremos compartilhar com a igreja 
sobre nossa ida e primeiros dias na Alemanha. 

Chegamos aqui no dia 27/05/16, tendo apenas 
sete meses de casados, pouco conhecimento da 
língua alemã, e muita fé no Deus dos impossíveis. 
Isto debaixo de muita oração e palavras de Deus, 
supervisão e paz de nossos pastores. Assim, viemos 
morar em Moormerland, onde também estão Rafael e 
Grace e filhas. Entendemos que nossa ida também é 
resposta de oração deles!

Nesse primeiro mês de Alemanha já conhecemos 
a congregação da qual faremos parte, bem com 
algumas de suas necessidades e a igreja na casa a 
qual participaremos. Encontramos vidas sedentas por 
Deus, e já fomos até em um batismo! O povo alemão 
é bastante reservado, por isso é necessário que as 
barreiras sejam quebradas para que surjam amizades. 
Assim, Deus tem nos dado algumas estratégias para 
conseguirmos proclamar o Reino de Deus:

Crianças - Cremos que as crianças serão a chave 
que Deus usará para abrir os grandes cadeados que 
aprisionam esse povo. Através delas, Deus levará para 
dentro das casas o Evangelho genuíno. Fizemos um 
teatro para as amigas das filhas do Rafael e da Grace 
(a casa deles estava cheia), onde ministramos o texto 
de João 10. As crianças fizeram o papel das ovelhas!

Jovens - Certo dia, fui convidado a jogar uma 
partida de futebol, e meu coração clamava a Deus 
para que Ele me abrisse as portas para me aproximar 
dos jovens. No final do mesmo jogo fui convidado 
a fazer parte do time principal do clube do bairro! 
Assim, creio que Deus irá usar isto para que eu fique 
perto dos jovens, e assim, eles se abram ao evangelho.

 Irmãos, cremos que Deus fará infinitamente 
mais do que podemos imaginar. Oramos para que 
Ele continue nos capacitando, nos guardando em 
unidade, e amor.

Toda glória a Ele!

Na aldeia de Iemberém, em Guiné Bissau, a igreja 
de Jesus Cristo está presente. Os nossos irmãos Jorge de Jesus Cristo está presente. Os nossos irmãos Jorge 
e Vera Feistler estão ali há anos. Como igreja em Porto e Vera Feistler estão ali há anos. Como igreja em Porto 
Alegre damos suporte a este trabalho. Alegre damos suporte a este trabalho. 

Surgiu a oportunidade de termos uma escola de 
ensino fundamental e médio presidida pelos irmãos ensino fundamental e médio presidida pelos irmãos 
da igreja em Iemberém. Assim podemos proclamar da igreja em Iemberém. Assim podemos proclamar 
o evangelho e ao mesmo tempo servir e edificar a o evangelho e ao mesmo tempo servir e edificar a 
igreja lá; com a possibilidade dos jovens brasileiros igreja lá; com a possibilidade dos jovens brasileiros 
dedicarem um ano letivo de escola como professores, dedicarem um ano letivo de escola como professores, 
de de outubro 2016 a junho 2017. Basta ter concluído 
um curso superior para estar apto a lecionar, ou então um curso superior para estar apto a lecionar, ou então 
o ensino médio completo para classes iniciais.o ensino médio completo para classes iniciais.

Se você está disposto a servir ao Senhor neste 
trabalho, fale conosco pelo telefone (51) 3398-3285 trabalho, fale conosco pelo telefone (51) 3398-3285 
(na secretaria com Adriana, das 9h às 12h, dias úteis), (na secretaria com Adriana, das 9h às 12h, dias úteis), 
e assim que pudermos entraremos em contato.e assim que pudermos entraremos em contato.

Nosso primeiro mês na Alemanha
Por Jorge e Vanessa Rabello

Por Otocar Wondracek



Corpo Vivo ><> “... para a edificação do corpo de Cristo.” - Efésios 4.12 4 5Porto Alegre/RS - Julho de 2016 | Ano 25 | nº 258

Antes de apresentar o que o Sumo Sacerdote 
da nossa fé realizou, realiza e ainda há de realizar, 
desafio-te a conhecer Jesus pelos seus nomes 
revelados na Palavra. Através deles olha para 
Ele, medita nele e experimenta conhecer essa 
pessoa maravilhosa, amiga, amorosa e cheia de 
majestade... Jesus, o Cristo!

No texto de Hebreus 12.1-3, o escritor nos dá um 
imperativo: “Corramos com perseverança a carreira 
que nos está proposta!” e acrescenta que isso só 
seria possível pela fé, ou seja, “olhando firmemente 
para o Autor e Consumador da nossa fé”.

Quando entramos nesta carreira, já havia 
uma obra realizada por todos nós, cremos no que 
Ele, como nosso Sumo Sacerdote (Hb 8.1-5), já 
conquistou nesta “tão grande salvação” (Hb 2.3). 

Olhamos para a obra de Jesus no passado, 
quando Ele aniquilou o pecado (Hb 9.26) destruiu 
aquele que tem o poder da morte, Satanás (Hb 
2.14), livrou-nos, pois estávamos sujeitos à 
escravidão pelo pavor da morte (Hb 2.15), usou 
de misericórdia para não lembrar mais dos 
nossos pecados (Hb 8.12), ofereceu-se a Deus 
para purificar a nossa consciência (Hb 9.14), 
obteve eterna redenção (Hb 9.12), firmou conosco 
uma aliança, dizendo que será nosso Deus e nós 
seremos o seu povo (Hb 8.10), se fez conhecido 
por todos, desde o menor até ao maior (Hb 8.11) e 
nos chamou de irmãos, incluindo-nos na família de 
Deus (Hb 2.10-13).

Olhamos para Jesus no presente, no dia que se 
chama “Hoje”. Quanta riqueza há neste andar com 
Ele, quando andamos pelo novo e vivo caminho (Hb 
10.20), achegando-nos junto ao trono da graça, 
a fim de recebermos misericórdia e acharmos 
graça para socorro em ocasião oportuna (Hb 416), 
nos tornando participantes (parceiros) de Cristo 
(Hb 3.14), sendo socorridos poderosamente por 
Aquele que se tornou semelhantes a nós, para ser 
misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas 
referentes a Deus (Hb2.17-18 e Hb 4.15), nunca 
jamais sendo abandonados, pois Ele é o nosso 

auxílio (Hb 13.5-6), tendo intrepidez de entrar no 
Santo dos Santos (Hb 10.19) para uma comunhão e 
intimidade com Deus e nos tornando participantes 
do Espírito Santo (Hb 6.4). 

Tenhamos cuidado, irmãos, jamais acontecer 
haver entre nós coração de incredulidade que 
nos afaste do Deus vivo (Hb 3.12), exortando-nos 
mutuamente cada dia, durante o tempo que se 
chama Hoje, a fim de que nenhum de nós seja 
endurecido pelo pecado (Hb 3.13).

Nessa corrida vamos nos desembaraçando 
de todo o peso e do pecado que nos assedia (Hb 
12.1), estimulando-nos ao amor e às boas obras 
(Hb 10.24) e também à prática do bem e à mútua 
cooperação, pois, com tais sacrifícios Deus se 
compraz (Hb 13.16).

Ao olharmos para Jesus no futuro, Aquele cujos 
anos jamais terão fim (Hb 1.12), e para sempre, 
sim, será o mesmo (Hb 13.8), precisamos ver a 
Cristo glorificado, eterno, que em breve voltará (Hb 
9.28 e 10.37). Ele é o autor da salvação eterna (Hb 
5.9), o sumo sacerdote para sempre (Hb 6.20), o 
eterno redentor (Hb 9.12), nos deu eterna herança 
(Hb 9.15), fez conosco eterna aliança pelo seu 
sangue (Hb 13.20). Por isso, também pode salvar 
totalmente os que por Ele se chegam a Deus, 
vivendo sempre para interceder por eles (Hb 7.25) e 
no juízo eterno não somos condenados (Hb 6.2).

Somente os discípulos que têm esta perspectiva 
completa vão caminhar em vitória como ”heróis 
da fé”, pois compreenderam que aqui não é seu 
lar, nem têm aqui cidade permanente, sendo 
estrangeiros e peregrinos na terra (Hb 11.13), 
aspirando uma pátria superior e celestial (Hb 
11.14), esperando o que há de vir.

 Olhamos o invisível (Hb 11.27) contemplando o 
galardão (Hb 11.26).

“Jesus Cristo, a quem não havendo visto, amais; 
no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com 
alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da 
vossa fé: a salvação da vossa alma”. I Pe 1.8-9

Olhando para Jesus
nas três dimensões:
passado, presente

e futuro
(Texto elaborado a partir de um 

estudo feito por Jan Gottfridsson)

Exortando, edificando e consolando
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BATISMOS Dia 06/08, às 15h, na chácara (inscrições 
pelo fone 3398-3285, com Adriana, pela manhã).

CEIA - Dia 07/08, às 18h, no C.A.M.A.R. (Rua Mali, 255)

RETIRO DE CURA DA ALMA - De 19 a 21/08, na chácara.
Inscrições via discipuladores.

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

ENCONTROS HABITUAIS:
JOVENS E ADOLESCENTES - Sábados, às 18h na Aliança
(Av. Baltazar de Oliveira Garcia, 3580)

Fritzner Nascimento
(Clailton Silva)
Isabela Pires
(Betânia Pires)
Letícia da Silva
(Fabiana de Lima)
Rebeca Zanoni
(Fernanda Cristine da Silva)
Cristiano Saldanha
(Rogério Machado)
Angélica Saldanha
(Cristiane Machado)
Manuela Beck
(Tatiane Beck)

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

Batizados no 
mês de junho:

Glória ao Senhor por mais estas vidas que entraram para a família de Deus !

Vidaemcomunidade

ORAÇÃO DAS IRMÃS - terças às 15h,
na Rua São Vicente, 546/203 - Bairro Petrópolis.

ORAÇÃO PARA TODOS - quintas, às 6h30 da manhã,
na Rua Barboza Gonçalves, 273 Bairro Chácara das Pedras. 

ENCONTROS NA ZONA SUL
Todas as segundas e quartas sextas-feiras do mês, às 20h.
Rua Aparício Borges, 965.

OUÇA (pela Rádio Esperança, 1390 AM) ou ASSISTA
(pela Internet) o programa GERAÇÃO DE IMPACTO,
com apresentação de Sandra Melo. Domingos, às 19h.

No feriado de Corpus Christi, estivemos 
reunidos em Torres para mais um encontro com 
irmãos de várias partes do Brasil.

As palavras que o Senhor nos ministrou através 
dos amados Moisés Batista e José Gustavo, 
complementavam-se.

Moisés nos falou sobre o amor com que o 
Senhor nos ama e que também devemos amar com 
o mesmo amor. E a palavra que o José Gustavo 
nos trouxe, era que Deus quer conquistar nossos 
corações e que conhecer a Deus é a vida eterna.

Tudo isso, nos fala sobre andar em intimidade 
com o Espírito Santo, sendo amados, conhecendo 
esse amor e sendo cada vez mais conquistados pelo 
nosso Deus.

Mais uma vez, tivemos testemunhos de irmãos 
sendo edificados uns pelos outros e a certeza de 
que no Senhor somos um.

Retiro dos 27+
Por Makoto Miharaellos     
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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
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