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Durante este ano o Senhor tem nos falado sobre 
a prática das mutualidades, lidas no nosso boletim e 
meditadas na igreja das casas.

As mutualidades são os mandamentos recíprocos de 
relacionamento que descrevem o que devemos fazer uns 
com os outros, como amar uns aos outros e servir uns 
aos outros. Elas são a máxima expressão do testemunho 
da vida do Senhor Jesus na sua igreja. Assim viviam 
nossos primeiros irmãos, como diz em Atos 2.41-47.

Mas é impossível vivermos estas mutualidades 
por nós mesmos, a não ser através da comunhão que 
mantemos com o Senhor Jesus que vive em nós e quer se 
expressar através de nós. Ele é a fonte de graça e poder 
para vivermos esta nova vida que temos em Cristo. É a 
comunidade da terra, a igreja, refletindo a comunidade 
do céu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo.

Uma pergunta decisiva: como está a nossa comunhão 
com o Senhor? Nosso coração é como uma porta aberta 
para a comunhão com o Senhor, tal como a igreja de 
Filadélfia: “Eis que tenho posto diante de ti uma porta 
aberta, a qual ninguém pode fechar.” (Ap 3.8) Ou nosso 
coração é como uma porta fechada, tal como a igreja 
de Laodicéia: “Eis que estou à porta e bato; se alguém 
ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa 
e cearei com ele, e ele comigo.” (Ap 3.20)?

Como saber se estamos vivendo em comunhão 
com o Senhor Jesus? É quando expressamos esta 
comunhão vivendo as mutualidades em comunhão 
com nossos irmão. 

Vivendo assim, Deus será glorificado, a igreja será 
edificada e os salvos serão acrescentados dia a dia.

A porta da comunhão
Por João Nelson Otto
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Coríntios 13 e deixar que o Espírito Santo ministre em 
nosso coração sobre o amor de Deus e o chamado para 
sermos “a comunidade dos discípulos” de Cristo Jesus.

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.

Em Agosto concluiremos a série sobre as “mutualidades”, 
relembrando o que a Palavra diz acerca da atitude de 
amor mútuo no relacionamento entre os discípulos. 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).

08 a 14/agosto
SUPORTAI-VOS UNS AOS OUTROS
Ef 4.1-3; Cl 3.13. 

15 a 21/agosto
CONFESSAI OS PECADOS UNS AOS OUTROS
Tg 5.16; At 19.18; Pv 28.13.

22 a 28/agosto
PERDOAI-VOS UNS AOS OUTROS
Ef 4.31-32; Cl 3.13-15.

29 a 04/setembro
NA BASE DAS MUTUALIDADES ESTÁ O AMOR. Por isso, 
depois de vermos todas elas, vamos ler Jo 17.20-23 e 1 

Decasaemcasa O Campo é o Mundo

Em junho e julho o Senhor nos deu o privilégio 
de estar com Osvaldo e Marina e os irmãos que 
congregam com eles em London, província de Ontário, 
Canadá. Três anos atrás esse casal saiu de Porto Alegre 
para cuidar de uma família que haviam ganho e assim 
responder à ordem de Jesus de ir e fazer discípulos 
em todas as nações, cooperando na expansão do 
evangelho e fortalecimento da igreja local.

Na época saíram com dois filhos (Nathanael e 
Rafael) e neste ano receberam do Senhor mais um 
menino, cujo nome (Isaac) reflete a convicção de 
que Deus tem sido fiel no cumprimento da promessa 
recebida ainda no Brasil.

Deus acrescentou filhos naturais e também trouxe 
mais discípulos para serem pastoreados. A acolhida 
de outras congregações e pastores da cidade ajudou 
estes amados a darem mais um passo no plano que 
Deus tem para eles na localidade, pois em maio deste 
ano iniciaram reuniões públicas em Komoka, região 
oeste de London. Tudo isto sem perder a expressão viva 
da igreja na casa e vínculos fortes no discipulado.  

De 14 a 16/julho ocorreu o Terceiro Retiro de Verão 
da Igreja em London, cujo tema foi “Mutualidades”. 
Assim como o Senhor Jesus, amorosamente, tem 
constrangido nossa congregação a viver conforme 
o relato do livro de Atos, estes queridos irmãos 
canadenses também foram conquistados pelo Senhor 
para praticarem a vida em comunidade. Durante os 
dias do retiro Osvaldo foi constituído presbítero para 
bem presidir a congregação que está cuidando. Fomos 
testemunhas e participamos deste momento tão 
especial junto com nossos queridos Rogério e Alzira, 
que são verdadeiros pais para Osvaldo e Marina.

Durante nosso tempo aqui participamos das 
reuniões aos domingos e nos encontros nas casas 
dos irmãos, às quintas-feiras, com precioso tempo de 
louvor, oração, leitura e compartilhar da Palavra, além 
de muitos testemunhos do que Deus tem feito na vida 
de cada um. E ele tem feito muito! Se formos comparar 

o que vimos agora, em relação a junho/2015, quando 
também estivemos em London, é notável como estes 
irmãos canadenses amadureceram na fé.

Ainda em julho visitamos Reginaldo e Betina (e 
seus filhos) que residem em Winkler, Manitoba (perto 
de Winnipeg). Eles deixaram Curitiba no ano passado 
e agora participam de uma congregação com muitos 
jovens e crianças, que surgiu há 6 anos como um 
pequeno grupo na casa de Tony e Joanna Froese. Hoje 
a congregação tem cerca de 250 irmãos, mantendo, 
porém, a visão inicial da vida em comunidade e os 
pequenos grupos. O irmão que os pastoreia (Tony) 
resumiu desta forma sua missão: “Somos chamados a 
fazer discípulos de Cristo, e ver cada um ser cheio do 
Espírito Santo, guiados diariamente por Ele”.

Estamos felizes pelo retorno a Porto Alegre, mas 
gratos a Deus por termos visto como o reino de Deus 
está crescendo e se espalhando também no hemisfério 
norte, e como o Espírito Santo tem guiado sua igreja 
em diversos lugares e diferentes contextos para andar 
em simplicidade, fidelidade à Palavra, unidade e amor.

Notícias do Canadá Por José Gustavo e Madalena

Julho 2016

Jonatã & Manuela
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Exortando, edificando e consolando

Mesmo que a palavra comunhão seja pouco 
utilizada na Bíblia, ela possui um alto e valioso 
significado. Ela é usada em especial, para 
expressar o nosso relacionamento com Deus, 
o nosso Pai Eterno. O apóstolo João, em sua 
primeira carta, utiliza esse vocábulo e o coloca 
em uma posição bem elevada; assim, ele escreve: 
“Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o 
Filho, Jesus Cristo” (1.3). Essa é a mais feliz  e 
preciosa comunhão que podemos ter. E é para 
essa comunhão que nós somos chamados a ter, 
continuadamente, com Aquele que nos deu o Seu 
Filho, para ser o Senhor e o Salvador de nossa vida. 
Esta comunhão é gerada em nós, através da fé que 
mantemos com Deus e com Seu Filho, Jesus Cristo. 
Diante de tão significativo momento nós temos a 
obrigação de manter sempre presente uma comunhão 
contínua com Aquele que nos considera como nosso 
Pai, e com o Seu Filho, que disse ser o nosso irmão.

A prática da comunhão com Deus e com o Seu 
Filho não deve ser apenas um ato momentâneo, 
quando temos uma necessidade e buscamos uma 
solução divina; mas sim, ela deve ser exercida 
continuadamente, pois, só ela nos pode dar uma 
vida genuinamente cristã. A comunhão com o nosso 
Pai e com o seu Filho não é limitada a um pequeno 
grupo de uma elite espiritual. Todo aquele que se 
diz cristão não pode perder a alta graça de ter uma 
contínua comunhão com o seu onipresente Deus e 
Pai. Ele sempre estará disponível para cada um de 
nós! Na primeira carta de João, ele apresenta uma 
palavra que devemos nos apropriar. Ele escreve: 
“Ora, a mensagem que, da parte dele (de Cristo), 
temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus 
é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos 
que mantemos comunhão com ele e andarmos nas 
trevas, mentimos e não praticamos a verdade. 
Se porém andarmos na luz, como ele está na 
luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o 
sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo 
o pecado” (1.5-7).Não podemos esquecer o que 

o Salmo 25.14 nos diz: “A intimidade do Senhor 
é para os que o temem, aos quais ele dará a 
conhecer a sua aliança”.

Na Bíblia também é indicada a comunhão do 
Espírito Santo, assim, a comunhão é com Deus Pai, 
Filho e Espírito Santo. Por fim, na vida cristã há 
uma comunhão que é partilhada uns com os outros, 
tanto no que damos como no que recebemos. Que 
tudo seja feito para a glória de Deus!  Amém!

Comunhão 
com Deus
Por Erasmo Vurlod Ungaretti
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BATISMOS Dia 03/09, às 15h, na chácara (inscrições 
pelo fone 3398-3285, com Adriana, pela manhã).

CEIA - Dia 04/09, às 18h, no CAMAR. (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)

ORAÇÃO DAS IRMÃS - terças às 15h,
Rua São Vicente, 546 - apto 208 (casa da Irmã Nedi Ozório).

Nickolas Bidart
(Davi Menegon)

Guilherme Rodrigues da Silva
(Anderson 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
                            webertelmo@gmail.com
Tiragem: 1000 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 julho:

Louvemos a Deus por mais estas vidas inseridas no corpo de Cristo!

Vidaemcomunidade

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, 995.

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

Estamos solicitando roupas, calçados e brinquedos 
em bom estado para serem doados ao bazar 
beneficente da FASE, devendo ser deixados no 
CAMAR no fim dos encontros aos domingos.

De braços abertos corriam pra mim
Seus olhos brilhavam, sorriso sem fim 
Estar ao meu lado para cantar
Ouvindo as histórias que os faziam sonhar!
/Este é o melhor presente
De um pai pros seus filhos/

Enquanto cresciam e tudo mudava
Rotina da vida os distanciava
Mas nada roubou o calor e a alegria
Ao redor da mesa a cada dia
/Este é o melhor presente 
De um pai pros seus filhos/

 Buscar ao Senhor em oração
Com a chama da fé no coração
Mostrar o caminho que leva
Pra perto de Deus
Nunca deixar de abraçar
Nunca deixar de amar
/Mantendo a esperança custe o que custar/
/Este é o melhor presente
De um pai pros seus filhos/

Transmitir os valores, princípios eternos
Não mudam com o tempo, são sempre modernos
É a tarefa sublime e intensa
Que exige constante presença
/Este é o melhor presente
De um pai pros seus filhos/

Este poema faz parte
do novo livro de Asaph Borba, 
“De um pai para seus filhos”

O melhor 
presente
Por Asaph Borba

“... para a edificação do corpo de Cristo.” - Efésios 4.12 

Oportunidade
de servir a igreja 
em Guiné-Bissau
de servir a igreja 
em Guiné-Bissau
de servir a igreja 

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

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

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

Por Otocar Wondracek
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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.

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

_Treinamento Funcional
_Pilates solo e com aparelhos 
  com fisioterapeuta
_Nutrição
_Massoterapia

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

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

(51) 32370194


