
Pessoas do mundo inteiro estão culpando a crise 
pelos seus problemas e dificuldades. O Brasil também 
entrou numa crise que mais parece um tsunami.

Como deve o discípulo do Senhor Jesus reagir diante 
desta situação? O salmista de outrora redigiu a letra do 
primeiro cântico que abre o livro de Salmos, dando-nos 
o segredo.

Primeiro uma advertência contra qualquer pacto com 
os ímpios e escarnecedores. Então o primeiro passo para 
não sermos atingidos pela crise é amarmos a Palavra de 
Deus acima de tudo, ao ponto de ela ser mais desejável 
do que o ouro e mais doce do que o mel. (Sl 19.10). Ler e 
ouvir a Palavra deve ter grande valor.

Com esta atitude, este homem vai meditar na sua lei de 
dia e de noite. (Sl 1.2) Seus pensamentos serão ocupados 

continuamente com os conselhos e ensinamentos de Deus, 
revelados nas Sagradas Escrituras.

Assim estará vivendo segundo as leis do Reino de 
Deus, e não da terra. (Mt 6.10) Sua vida será governada 
pelo amor altruísta, pela liberalidade, pelo sacrifício, 
pelo evangelho, pelo cuidado aos pobres e necessitados. 
Para ele será mais abençoado dar do que receber.

O mundo lá fora pode estar sofrendo de uma recessão 
econômica. A nação pode ou não acertar sua política. A 
bolsa de valores pode estar subindo ou descendo, mas a 
promessa para o discípulo é que:

“Ele é como árvore plantada junto a corrente de 
águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja 
folhagem não murcha; e tudo quanto ele faz será bem 
sucedido.” (Sl 1.3)

Será bem sucedido
Por Mary Hemmons
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Está retornando para junto de seus familiares em  Seattle, 
EUA, no final deste mês, nossa querida irmã Mary 
Hemmons. Ela veio para o Brasil com seu marido Arthur no 
ano de 1958 e trabalhou por um tempo como missionária 
e linguista no meio da tribo dos krahôs, no Mato Grosso. 
Ela e seu marido ajudaram a traduzir partes do Novo 
Testamento para aquela língua. Mais tarde estabeleceram-
se no interior de São Paulo tendo desenvolvido um belo 
trabalho com muitas conversões. No ano de 2005 vieram 
morar com uma filha em Porto Alegre onde Arthur veio 
a falecer. A irmã Mary completou 81 anos de vida numa 
festinha de despedida com vários irmãos, que incluiu a Ceia 
do Senhor, no dia de seu aniversário em 17 de agosto. Sem 
dúvida ela foi e ainda é um belo testemunho vivo do amor 
de Deus. Os irmãos que conviveram com ela irão guardar 
para sempre lindas recordações de sua vida que tanto nos 
edificou. Deus te abençoe, Mary, junto aos teus filhos e 
netos e que continues brilhando lá em tua terra com o teu e 
o nosso amado Senhor Jesus.

Fotos: Márcio Nascimento

05 a 11/setembro
GÊNESIS 1.26-28; GÊNESIS 2.7-25 (a criação do homem, o 
jardim do Éden, a comunhão de Deus com Adão e Eva).
GÊNESIS 3.8-10 (a perda da comunhão por causa do pecado).

12 a 18/setembro
GÊNESIS 17.7-9; GÊNESIS 18.17-19; ISAÍAS 41.8:
(o amigo Abraão – uma família que leva o nome de Deus).  

19 a 25/setembro
ÊXODO 20.1-6; ÊXODO 24.8-12; ÊXODO 33.11 (o amigo 
Moisés e povo dos libertos)
ÊXODO 25.8,9 (o Tabernáculo – Deus queria habitar no 
meio deles)

26/setembro a 02/outubro
SALMOS 15 E 16 (o amigo Davi);
AMÓS 9.10-11; ATOS 15.16,17;  2 SAMUEL 6.17,18; 2 
SAMUEL 7.8-13 (o tabernáculo de Davi: a arca e a presença 
de Deus em sua casa)

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

As “mutualidades”, assunto que esteve presente nas 
reuniões da igreja nas casas durante os primeiros meses 
deste ano, expressam a comunhão que há na Trindade.

A prática dessa vida em comum é também um 
testemunho ao mundo, de que fomos “unidos” ao 
Senhor, pois o que é próprio de Deus pode ser visto 
em sua casa, a igreja. Para conhecer um pouco mais o 
coração de Deus nesse assunto e seu propósito eterno, 
vamos ler e meditar durante o mês de Setembro sobre 
as figuras bíblicas que apontam para a comunhão entre 
Deus e os homens, e como isso se reflete em nossa vida, 
pois somos “povo de propriedade exclusiva de Deus”, 
vocacionados e chamados para ser Dele.

Enquanto nosso inimigo tenta nos fazer olhar para as 
coisas desta vida, do mundo, daquilo que agrada nossa 
carne, e assim nos afastar de Deus, o Espírito Santo 
quer que coloquemos nossos olhos no Eterno. É com 
essa perspectiva que vamos LER, DECORAR, MEDITAR 
e COMPARTILHAR nos grupos o que recebemos do 
Espírito Santo, colocando em prática as mutualidades 
que aprendemos: edificando, ensinando, exortando, 
abençoando uns aos outros.

Decasaemcasa

Quero fazer menção neste artigo de um ministério 
que completa 35 anos este ano visando a recuperação 
de vidas que foram vitimadas pelo uso abusivo de 
drogas. Refiro-me à Chácara de Recuperação Nova Vida, 
situada no município de Sertão Santana/RS, ligada ao 
Desafio Jovem Internacional (Teen Challenge). 

No ano de 1972 esteve em Porto Alegre o pastor 
David Wilkerson, fundador do Teen Challenge em Nova 
Iorque, e naquela ocasião pregou para centenas de 
jovens, a maioria dependentes químicos. No momento 
do apelo de entrega a Cristo nunca esqueci aquela 

cena: vários jovens chegaram à frente jogando aos 
pés do pastor tudo o que é tipo de droga. Eram jovens 
desesperados procurando ajuda. Entre outras pessoas 
ali presentes Deus tocou profundamente o coração 
de uma jovem senhora, hoje com 82 anos (Noemi 
Alves da Silva), que passou a agir para amparar em 
uma casa alguns daqueles jovens. Era o começo desta 
maravilhosa obra de libertação que desde então tem 
levado a Cristo centenas de jovens, muitos deles hoje na 
ativa da obra de Deus. Leia aqui o testemunho de dois 
deles que congregam conosco.

O Juliano iniciou o tratamento na Chácara Nova Vida no ano de 2007. Lá permaneceu por 
um ano e meio, sendo 9 meses de tratamento e cura através da palavra de Deus. Depois ele 
continuou trabalhando na fábrica de quindins, que leva o nome da chácara. Foi um tempo muito 
precioso, pois ele aprendeu a depender de Cristo e conheceu amigos verdadeiros. Além disso, 
contou com o carinho dos dirigentes da chácara: tia Noemi e equipe. O tempo vivido na Chácara 
Nova Vida não foi apenas um tratamento para o Juliano, mas um tempo de aprendizado para a 
nossa família também. A todos que serviram o Juliano: nosso sincero agradecimento por terem 
cuidado do nosso amado “Bigode” - apelido pelo qual o Juliano era conhecido por lá. O amor com 
que ele era cuidado na chácara se fazia tão nítido que conseguíamos ficar tranquilos apesar da 
distância. Glória a Deus por ter nos levado a encontrar esse lugar tão lindo e cheio de Seu amor!

Família Guedes

Vidas restauradas 
por Jesus

Despedida da irmã 
Mary Hemmons

Por Telmo Weber

“... mas onde abundou o pecado, superabundou a graça.” Romanos 5.20b
     Quando cheguei na Chácara Nova Vida em 2004, aprisionado pelo crack e cheio de 
rebeldia, não imaginava que teria um encontro com Cristo que mudaria a minha história 
para sempre. Lembro-me que não havia mais vagas para internação, pois a chácara estava 
lotada, no entanto, Deus tinha planejado este dia antes da fundação do mundo. A tia Noemi 
se compadeceu da minha situação a abriu uma exceção, e em meados de abril eu tive um 
encontro com Jesus. Ainda não consegui achar uma palavra capaz de descrever a excelência 
deste momento, apenas sei que da morte passei para a vida, fui totalmente liberto das 
drogas e que, pela graça, permaneço até hoje nesta vida.

Eduardo Arakaki
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Exortando, edificando e consolando

Deve entristecer e muito ao amado Espírito 
Santo nossa tendência de querer aparecer. O mundo 
está cheio de astros e estrelas que buscam fama e 
fortuna e que são idolatrados por milhões. O mais 
triste disto é que esta mentalidade penetra cada vez 
mais dentro das igrejas fazendo surgir “pastores 
que a si mesmo se apascentam, nuvens sem água 
impelidas pelos ventos,  árvores em plena estação 
dos frutos, deles desprovidas, duplamente mortas, 
desarraigadas, ondas bravias do mar que espumam 
suas próprias sujidades estrelas errantes para as 
quais tem sido guardadas a negridão das trevas”.  
O perigo do microfone, do “glória ao meu nome” 
está sempre presente. Talvez  isto explique porque 
tantos líderes e  “ministros de louvor”  acabam 
se desviando e caindo no mundo. A descrição em 
Judas 12 e 13 chega a ser apavorante e deve ser um 
permanente alerta a todos nós. 

Parece que preferimos esquecer que nosso serviço 
ao Senhor precisa ser feito “na surdina”, e quanto 
mais escondido melhor. “Não saiba a tua mão direita 
o que faz tua esquerda”(Mt 6.3). “Bem-aventurados 
os humildes de espírito porque deles é o reino dos 
céus”(Mt 5.3). “Sede simples como as pombas”(Mt 
10.16). “Aquele que se exalta será humilhado, o que 
se humilha será exaltado”(Mateus 23.12). 

Parece que muitos esquecem que o caminho 
para subir é descer.  Como Ele, que desceu da sua 
glória para que fôssemos resgatados. Ele, que não 
“julgou como usurpação o ser igual a Deus, mas 
esvaziou-se de si mesmo assumindo a forma de 
servo”(Fp 2.6 e 7). É com este Jesus que devemos 
ser parecidos e não com os famosos  deste mundo.

Para nos tornar cada vez mais semelhantes a ele, 
Jesus mesmo vai criando as mais diversas situações 
durante o nosso viver para testar o nosso amor.  Ele 
nos “abana” por trás de uma alma aflita e angustiada 
como que dizendo: vem cá, eu estou aqui, preciso 
de ti para socorrer esta vida. Chega aqui comigo: 
socorre este mendigo, alivia o sofrimento desta idosa, 
abençoa, cura, salva os que precisam desperadamente 
da minha Presença. Eu conto contigo. 

Conclamo os irmãos a se alegrarem em servir 
seu Senhor fazendo as coisas que ele gosta e fez: a 
dar um jantar para os pobres como ele aconselhou  
em Lucas 14.12, a visitar os enfermos e até dormir 

junto a eles cuidando-os com amor, a amparar (e 
até adotar) crianças desamparadas, a lembrar-se 
dos encarcerados como se presos com eles, a dar 
pão aos famintos, água aos sedentos, roupa aos 
desnudos... tudo isto já foi ensinado pelo Mestre 
em Mateus 25. E ainda diz: “Bem-aventurado 
aquele servo a quem seu senhor, quando vier, o 
achar fazendo assim”(Lucas 12.43). 

Deveria haver na igreja do Senhor uma “santa 
competição” para ver quem mais se abaixa no 
serviço de lavar os pés uns dos outros. Se assim 
suceder ninguém chegará mais entre nós querendo 
ser apóstolo ou mestre. Aprenderá que esta é uma 
posição que só Deus pode dar a um homem enquanto 
ele for se distinguindo na humildade, no amor sem 
fingimento, na total disposição de gastar seu sangue, 
suor e lágrimas em prol das almas...  em resumo de  
ser e viver como Jesus. Você é candidato a que título?

Servos        
ou astros?
Por Telmo Weber
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BATISMO - Dia 01/10, às 15h, na chácara (inscrições 
pelo fone 3398-3285, com Adriana, pela manhã).

CEIA - Dia 02/10, às 18h, no CAMAR. (Rua Mali, 255)

RETIRO DE ADOLESCENTES (12 e 13) - De 14 a 16/10, na 
chácara. Inscrições após os encontros.

RETIRO DE CRIANÇAS (8 e 9) - De 22 e 23/10, na chácara. 
Inscrições via pais após os encontros.

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

Gabriele Rodrigues (Bianca Moraes - Porto Alegre)
Felipe Gresana (Aleckssandro Tavares - Gravataí)
Henrique Gresana (Aleckssandro Tavares - Gravataí)
Valmir José Gresana (Aleckssandro Tavares - Gravataí)
Giovanna Cristina Santos Goulart (Júlia Prates - Gravataí)
Wladimir Santos da Silva (Beto - Gravataí)
Lúcia Paula da Silva (Ana - Gravataí)
Woliver Matos de Oliveira (Sadi - Gravataí)

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 agosto:

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

Vidaemcomunidade

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

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.

Este evento não fez parte de nossa agenda anual, 
por isso foi com grande expectativa de algo novo. 
A participação de Victor Rodriguez foi um presente 
de Deus. O assunto, que Deus nos trouxe através 
dele com a graça que tem em falar de família, foi 
para todos um renovo, fortalecendo a vida na casa, 
a vida de comunhão e por fim a expressão da vida 

De 23 a 26 de agosto tivemos em nossa chácara 
mais um Retiro de Pastores e Líderes, com a presença 
de Victor Rodriguez, presbítero na igreja de Rosário-
Argentina. Líderes de muitas cidades do Brasil e do 
exterior foram ministrados pelo Espírito Santo sobre 
sua vida e sobre a comunhão com o Senhor, que é a 
base de nosso serviço a ele.

Victor nos lembrou de coisas bastante simples, 

mas fundamentais na vida de um discípulo. Lembrou-
nos da oração, que esteve presente desde o início 
do ministério do Senhor Jesus (Lucas 3.21) e 
permaneceu como nota mais forte até a cruz (Lucas 
5:15-16; 6:12-13; 9:18-20), onde ele pediu ao Pai que 
perdoasse os que o crucificaram e então entregou-se 
ao Pai (Lucas 23:46). Também falou sobre o amor ao 
Senhor, muito mais importante do que qualquer coisa 
que possamos fazer a ele. Usando o exemplo de Éfeso 
e a carta de Jesus a essa igreja, no livro de Apocalipse, 
nos admoestou a não perdermos o amor ardente que 
caracterizava nossa comunhão com Deus quando nos 
convertemos. E se percebemos que crescemos mais 
para a obra do que na direção da comunhão com ele, 
a palavra de Jesus é “arrepende-te e volta à prática a palavra de Jesus é “arrepende-te e volta à prática a palavra de Jesus é
das primeiras obras” (Apocalipse 2:5). Essa palavra é das primeiras obras” (Apocalipse 2:5). Essa palavra é das primeiras obras”
para os pastores sim. Mas se aplica também a todos 
nós que andamos com o Senhor e servimos a ele. 
O conhecimento, a experiência, as conquistas ou 
tantas outras coisas, pouco a pouco podem nos levar 
a ter uma vida direcionada apenas à obra. Porém, 
o maior desejo do Senhor em relação a nós, e que 
não pode ser substituído por nada que fazemos, é 
que o amemos acima e antes de tudo. O amor a ele 
nos leva a viver em santidade, em obediência e com 
muitos frutos. Esta expectativa é que o Senhor Jesus 
quer ver em sua noiva.

da igreja. Nossa esperança é que toda a igreja seja 
afetada por este mover do Senhor da igreja. Cumprir 
nosso papel dentro de casa pelo princípio de Deus, 
nos dá a garantia de uma família que expressa a 
Sua vida e o  testemunho para o mundo, contra toda 
destruição que o príncipe deste mundo nos impõe 
hoje. Éramos 30 casais por falta de espaço num 
hotel em São Francisco de Paula, cujos novos donos 
ficaram impactados pelo encontro. Não tem como 
não perceber que Deus se agradou em ver casais 
buscando sua vontade. Glória a Ele!

Retiro de casais

Retiro de pastores

Por Otocar Wondracek

Por José Gustavo Miranda
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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

 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS,
 

ORAS, MONITORES, TABLETS E SMARTPHONES;NETBOOKS, IMPRESS

     VENDAS; AULAS PARTICULARES DE INFORMÁTICA;
 

            ATENDIMENTO EM DOMICÍLIO. 
  LUNARDI

Florival Lunardi - 85222647

  Cassius Lessa - 99349425

LUNARDI COMPUTADORES

lmlunar@uol.com.br

Alessandra Lunardi - 32370194 (pela manhã) 
e-mails: lunarportateis@gmail.com (área técnica)  

(administrativo e financeiro)


