
Sobre todo nome está 
Aquele que Deus colocou. 

O qual nunca passará 
Ao que meu coração se prostrou.

A respeito desta verdade  
Posso lhe assegurar, 
Torna-se futilidade  

Outro nome a comparar.

O que é lazer, 
Se quando estou com Ele 
Tenho verdadeiro prazer?

E o que é paixão, 
Se tenho do seu amor 

Em meu próprio coração?

Pois muitos nomes já encontrei;
Nenhum se igualou ao do meu Salvador.

Sim, para todo nome que ainda verei
Eu conheço o superior.

Para com toda a dor
E toda a enfermidade,

Ele é o Curador
Aquele que sara com benignidade.

O Pão da Vida para quem tem fome;
Sim, herdeiro é da vida eterna

Aquele que dEle come.

Para com os ventos do medo,
Eu sei, aleluia, eu sei!
Ele é o meu Rochedo!

Seu nome foi exaltado
Acima do meu.

Por isso está subjugado
O meu coração ao Seu!

Quem é a Morte,
E quem é o Destruidor

Se comparado com a Torre Forte
E a Vida em seu esplendor?

Aleluia, Ele é o Rei de todo rei
E Senhor de todo senhor!
Oh, sim! A ele bendirei!

Totalmente digno é
Aquele que me salvou,

O Autor e Consumador da fé.

Porventura hão de me indagar:
Quem é este que tratas com tanto amor?

E com alegria hei de exclamar:
É Jesus Cristo, o meu Senhor!

Nome sobre todo nome
por Bruno Nilson
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07 a 13/novembro
Davi foi injustamente perseguido por Saul durante 
muitos anos. Certa vez teve a oportunidade de mata-lo 
dentro de uma caverna, onde estava escondido.
Davi foi tentado a agir com sua própria força, mas não 
matou Saul. Ao contrário, entregou a Deus sua súplica 
por justiça e essa atitude de extrema confiança encheu 
seu coração de esperança e gozo.
LER: 1Samuel 24.1-15, Salmos 57 e Salmos 142.
MEMORIZAR: Salmos 57.9-10;

14 a 20/novembro
Certa vez Davi planejou a morte de um de seus soldados 
(Urias) para encobrir o adultério que praticara com a 
mulher desse homem. Quando o Senhor enviou o profeta 
Natã para lhe descobrir o pecado e anunciar a disciplina, 
vemos a pronta atitude de arrependimento de Davi, 
expressa na forma de um cântico.
LER: 2 Samuel 12.1-10 e Salmos 51. 
MEMORIZAR: Salmos 51.11 e 12; 

Foto: Samir Machado
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21 a 27/novembro
Davi teve vários inimigos, dentro e fora do seu reino.
Um de seus filhos (Absalão) chegou a tomar-lhe o trono 
(2 Samuel 15) Os Salmos 3 e 4 mostram a atitude de 
Davi, de total dependência e confiança no Senhor.
LER 2 Samuel 15.10-14 e os Salmos 3 e 4
MEMORIZAR:  Salmos 4.3

28/novembro a 04/dezembro
Os Salmos 22, 23 e 24 formam um conjunto.
No Salmos 22 (salmo profético sobre a cruz de Cristo) 
Davi fala de seu sofrimento, identificando-se com o 
Messias. No capítulo 24 o assunto é a glória do reino 
futuro e definitivo do Senhor. Mas é no capítulo 23 que 
Davi expressa o que o Senhor representava para ele dia
a dia. Se Jesus é nosso salvador e Senhor, vamos meditar 
nas palavras deste salmo e, como Davi, declarar o que
o Jesus representa para nós hoje.
LER e MEMORIZAR Salmos 23.

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

Na Palavra há vários exemplos de homens e 
mulheres que tinham muita intimidade com o 
Senhor. Temos o registro de como eles agiram - ou 
reagiram - diante de situações de perseguição, 
lutas, dificuldades, vitórias, alegrias. Um desses 
homens foi Davi e o livro de Salmos mostra 
como ele se relacionava com o Senhor. Dando 
continuidade ao assunto da comunhão com Deus, 
em novembro vamos LER, MEMORIZAR, MEDITAR 
e COMPARTILHAR nos grupos o que recebemos do 
Espírito Santo tendo como base os seguintes textos:

Decasaemcasa

Recebi Jesus, a Cabeça do Corpo Vivo,
o Senhor da minha vida!

O Espírito Santo veio habitar em mim!
Fui colocado no Corpo Vivo de Jesus...

sou Corpo de Cristo!
Fui feito um membro vivo do Corpo de Cristo!
Recebi uma identidade, sou um membro 

identificado em Jesus
Tenho uma função que age ligado a outro 

membro do Corpo, onde todos os membros são 
intimamente ligados e unidos.

As funções dos membros são diversas,
porém somos um só Corpo em Cristo e membros 
uns dos outros!

Sou submisso à Cabeça, Cristo, e submisso
a todos os membros de Cristo!

Este Corpo tem Espírito, o Espírito Santo
de Deus.

Como Corpo Vivo, estou sendo diariamente 
alimentado do Pão Vivo que é a Palavra de Deus, 
JESUS CRISTO! 

Como membros, funcionamos transmitindo 
a Vida de Cristo... buscando e trazendo o 
Pão e a Água para o próprio Corpo... e todo 
o Corpo, de membro para membro, recebe e 
transmite incansavelmente o Alimento recebido 
diariamente...  e o Espírito transforma, aplica
e fixa este Alimento, vivificando cada membro!

Como Corpo Vivo, vamos por toda a parte 
manifestando e anunciando a Vida de Cristo Jesus!

- Jesus Cristo é a Cabeça e é o próprio Corpo
- Jesus é o Pão e a Água que alimenta
   o Seu Corpo
- Jesus é o Sangue do Corpo
- Jesus é a Vida do Corpo
- Jesus é Deus
- Jesus é Espírito
Pois Jesus Cristo é Tudo em todos!!! 

Se, como membro, estou adoecido e 
enfraquecido ou fui contaminado, atacado 
e ferido, e assim funcionando mal, ou 
paralisado nos meus movimentos e funções, 
preciso de cura, preciso ser cuidado e 
tratado por todo o Corpo, preciso de 
restauração, a cura completa que vem da 
cabeça, JESUS CRISTO, através do Corpo!

Cada membro é habitação e morada de 
Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito!!

Todos unidos e reunidos em o nome de 
Jesus Cristo, isto é, fazendo e vivendo o que 
Jesus fez e viveu, ‘somos’ o Corpo de Cristo, 
a Igreja do Deus Vivo.

“Respondeu Jesus: Se alguém me ama, 
guardará a minha palavra; e meu Pai o 
amará, e viremos para ele e faremos nele 
morada.” (Jo 14: 23)

Sou membro
do Corpo Vivo
de Cristo Jesus
por Nilson Ferreira

Outubro 2016

Fábio & Jéssica



Corpo Vivo ><> “... para a edificação do corpo de Cristo.” - Efésios 4.12 4 5Porto Alegre/RS - Novembro de 2016 | Ano 25 | nº 262

Exortando, edificando e consolando

Deus com a Sua eterna sabedoria governa tudo 
que Ele criou tanto no céu como na terra. O profeta 
Isaias reproduz de forma contundente o que Deus 
lhe falou: “Ainda antes que houvesse dia, eu era; 
e nenhum há que possa livrar alguém das minhas 
mãos; agindo eu, quem me impedirá? (Isaias 43.13). 
“Eu, e não há outro semelhante a mim; que desde o 
princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a 
antiguidade, as coisas que ainda não aconteceram; 
que digo: o meu conselho permanecerá de pé, farei 
toda a minha vontade...” (Isaias 46.10).
“O Senhor dos Exércitos o determinou; quem, pois, 
o invalidará? A sua mão está estendida; quem, pois, 
a fará voltar atrás?” (Isaias 14.27).

Deus governa toda a Sua criação em todo o 
universo. “Porque deliberadamente, esquecem que, 
de longo tempo, houve céu bem como terra, a qual 
surgiu da água e através da água pela palavra de 
Deus...” (II Pedro 3.5). “... pois, nele foram criadas 
todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis 
e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, 
quer principados, quer potestades. Tudo foi criado 
por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as 
coisas. Nele tudo subsiste”. (Colossenses 6.16,17).

Deus guia os seus filhos através do seu Espírito 
por todas as circunstâncias da vida, por alvos que Ele 
predetermina: “Pois todos os que são guiados pelo 
Espírito de Deus são filhos de Deus” (Romanos 8.14).

Deus orienta nossas vidas e a sua maneira 
de agir é baseada na sua graça, bondade e 
misericórdia: “Bondade misericórdia me seguirão 
todos os dias da minha vida; e habitarei na Casa 
do Senhor para todo o sempre”. Toda a orientação 
de Deus visa alcançar aqueles pelos quais Ele se 
tornou responsável “A minha fidelidade e a minha 
bondade o hão de acompanhar, e em meu nome 
crescerá o seu poder” (Salmo 89.24).

“Eis que Deus virá, e o seu braço dominará; 
eis que o seu galardão está com ele, e diante dele 
a sua recompensa. Com pastor, apascentará o 
seu rebanho; entre os seus braços recolherá os 
cordeirinhos e os levará no seio.” (Isaías 40.10-11) 

O governo de Deus 
sobre tudo que criou
Por Erasmo Vurlod Ungarett

Vidaemcomunidade

Pela terceira vez neste ano cantamos aos 
adolescentes: “bem-vindos, como é bom estar 
aqui no retiro... queremos te lembrar do motivo de 
estarmos hoje aqui: É Jesus, Ele é o Principal, e 
por isso esse retiro é tão legal!” E assim Jesus nos 
agraciou com Sua amável presença e direção.

Estivemos reunidos entre 62 adolescentes de 12 e 
13 anos e mais uma equipe de 50 irmãos. Através dos 
ensinamentos bíblicos ministrados compreendemos 
o quanto Jesus vivia aqui na terra intimamente com o 
Pai, tendo uma vida constante de oração, ensinando 
tanto em palavras quanto na prática aos seus 
discípulos a também viverem desta forma. Vimos 
que Jesus tem TODA a autoridade sobre o tempo, 

pessoas, morte e vida, mundo espiritual e natural e 
circunstâncias, inclusive em meio às nossas aflições! 
E fomos amorosamente lembrados por Ele de que 
Ele voltou para o Pai e não nos deixou sozinhos, 
mas, junto com o Pai, nos enviou Seu Espírito Santo 
para nos fazer lembrar o Seu ensino e nos ajudar a 
vivermos como filhos de Deus.

Queremos dizer a vocês, adolescentes de 12 
a 17 anos, que temos sido abençoados com a 
decisão de vocês por Jesus, e esta decisão tem sido 
encorajadora. Reconhecemos a vida de Jesus em 
vocês, e sabemos que Ele fará ainda muito mais. 
Deus conta com vocês para serem um testemunho 
em sua geração. Vamos permanecer nele!

Jesus,
sempre conosco!

Por Samir Machado
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19 A 20/11 - RETIRO DE CRIANÇAS (6 e 7), na chácara. 
Inscrições via pais após encontros dominicais.

AGENDA ESPECIAL DE DEZEMBRO:
03/12 - NÃO HAVERÁ batismo na chácara neste dia.
O Batismo será 18/12 (ver abaixo)
04/12 - CEIA NO CAMAR, ás 18h
18/12 - CULTO NA CHÁCARA, 9h30. Teremos batismo 
no final da reunião. Quem quiser pode ficar na chácara, 
levando alimentos para piquenique.
18/12 - NÃO HAVERÁ reunião no CAMAR
25/12 - CULTO NO CAMAR, 18h

01/01 - NÃO HAVERÁ culto no CAMAR

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).
ORAÇÃO PARA TODOS - quintas, às 6h30 da manhã,
na Rua Barboza Gonçalves, 273 Bairro Chácara das Pedras. 
OUÇA (pela Rádio Esperança, 1390 AM) ou ASSISTA
(pela Internet) o programa GERAÇÃO DE IMPACTO,
com apresentação de Sandra Melo. Domingos, às 19h.

Comunicações

Locais e horários dos encontros da congregação

Colégio Marechal Rondon (CAMAR) - Rua Mali, 255 - domingos, às 18h - Secretaria (51) 3398-3285
Bairro Indio Jari - Rua Caiapós, 142 - 2º e 4º domingo do mês, às 9h - Eduardo (51) 9948-7755
Cachoeirinha - Rua Campos Sales, 109 - domingos, às 9h30 - José Acosta (51) 3469-5938
Chácara Figueira Frutífera - RS 118 - nº 2285 - Viamão/RS - 2ª e 4ª quinta-feira do mês - Herberto (51) 9953-2396
Zona Sul - Rua Aparício Borges, 995 - 2ª e 4ª sexta-feira do mês - Secretaria (51) 3398-3285

Canoas - Gilberto Daniel (3032-1997)
e Roberto Moreira (3466-0272)

Dois Irmãos - Ilário Dresch (3564-3889)

Gravataí - Adriano Alves (3490-5977)
e Dione Almeida (4063-8494)

Novo Hamburgo - Aguilar (3097-5991)

São Leopoldo - Mauro Werkhäuser
(3568-8661) e Emílio Mihara (3592-3773)

Viamão - Mauro Fraga (3434-3499)

Região Metropolitana 
(congregações servidas por nós)

Responsável: Telmo Weber (51) 3779-6593 
webertelmo@gmail.com e equipe editorial

Tiragem: 1000 exemplares
distribuição interna e gratuitaInformativo com o propósito de servir o Corpo de Cristo

A Bíblia diz que há júbilo diante dos anjos de Deus 
por um pecador que se arrepende (Lucas 15.10). Mas 
também há muita alegria no meio da igreja quando 
mais um filho é integrado à família de Deus. É isto 
que vemos toda vez que alguém é batizado.

Neste último mês, em especial, a festa foi grande. 
No dia 01/outubro o batismo coletivo, realizado 
na chácara, coincidiu com um evento dos jovens e 
adolescentes. Eram cerca de 400 jovens e seus amigos 
(contatos), bem como alguns pais que haviam levado 
seus filhos, além dos familiares e amigos dos que se 
batizaram. O resultado foi uma grande festa de amor, 
uma alegre celebração, em que meninos e meninas, 
jovens e adultos foram incluídos no corpo de Cristo.

Se o mundo é o campo, cumprir a ordem do 
Senhor começa pelo testemunho que damos no 
lugar onde vivemos hoje: a casa, a empresa, a 
escola, a rua. E assim como nos alegramos de 
ver o que Deus tem feito em tantos lugares do 
planeta, para onde nossos irmãos vão com a missão 
de pregar o evangelho do reino, assim também 

devemos nos alegrar com os amigos e familiares que 
serão conquistados pela ação do Espírito Santo, a 
partir nossa disposição de ir, falar, colher o fruto e 
apresenta-lo ao dono do campo – com alegria.

Que o Senhor possa renovar em nós justamente 
esta alegria de participar de momentos como os que 
tem ocorrido na chácara e nos lembrar que somos 
privilegiados por podermos cooperar com o Espírito 
Santo na busca dos perdidos. 

Hoje nos alegramos aqui. Um dia vamos festejar, 
para sempre, nos céus, junto com o Pai e com todos 
que conduzimos a Ele.

Em outubro foram batizados:
Andréia D. Trindade (Indonês Gaio - Porto Alegre)
Gabriel R. Rech (Rubem Rech - Porto Alegre)
Jonathas S. Gomes (Josias Giacometti - Porto Alegre)
Maristela Psyszkiewcz (Indonês Gaio - Porto Alegre)
Mateus de Mello Bataglião (Samuel - Porto Alegre)
Venise C. de Menezes (Maria L. Martini - Porto Alegre)
Melyssa da Silva Farias (Luana da Silva - Porto Alegre)

A partir do próximo retiro 
de jovens o valor total das 
inscrições deverá ser acertado 
antes do retiro começar.
Esta mudança não tem
nada a ver com a “crise” ;)
Estamos organizando
um retiro melhor pra todos! 
As inscrições começarão dia 
19/11/16 e irão até 5/2/17
(com vagas limitadas).
Os valores serão comunicados 
em breve, fique ligado!
Não deixe para se organizar
de última hora,
e em caso de dúvida,
entre em contato com
a gente por mensagem no
Facebook/ Jovens Poa.

Atenção 
Jovens

O próximo batismo na chácara está marcado para o dia 18 de dezembro, quando toda a igreja vai estar reunida.
Será um tempo de celebração e louvor ao Senhor e uma excelente oportunidade de nos alegrarmos com aqueles
que serão incluídos na família naquele dia.

Uma Festa na Terra
Por José Gustavo Miranda

O Campo é o Mundo
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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. Júlio de Castilhos, 596 - Conjunto 610 - Centro Histórico - 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

DRA. MAIRA WODTKE
Odontologia Estética

Lentes de contato dental, 
facetas, coroas, próteses, 
clareamento

Av. Plinio Brasil Milano 77 - 201
(51) 3332 8731 (51) 91229224


