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Quando César Augusto, imperador romano, decretou 
que se fizesse o recenseamento do povo judeu, o estava 
fazendo para verificar seu prestígio, conhecer sua força, 
e o poder que tinha em suas mãos. Para o Império, o 
povo era apenas um número, uma população.

Tão diferente de Deus! Ele não usou o recenseamento 
para medir seu poder, grandeza e glória, antes, esvaziou-
se de tudo para poder estar entre os homens, para ser 
contado como um no meio deles e para dar-se por eles. 
Ele não via a quantidade ou a multidão, mas o indivíduo, 
as pessoas, vidas, corações. Assim, o filho de José e 
Maria fora contado. Um menino nasceu e foi chamado 
por Emanuel (Deus conosco).

É extraordinário que Deus venha ao nosso mundo 
para nele habitar! E é justamente quando Ele é contado 
entre nós que percebemos a distância entre os caminhos 
dos homens e Seu caminho. Para o homem, o valor 
está em crescer, dominar, exaltar-se; para Deus está 
em esvaziar-se, diminuir, limitar-se. O homem quer ser 
servido e receber; Deus quer servir e dar-se por muitos.

Por tornar-se como um de nós, aceita tudo que lhe 
oferecemos, até mesmo um humilde estábulo e uma 
simples manjedoura. Se nascesse no palácio, seria filho 

de rei e não seria contado entre o povo. No estábulo, é 
povo, está entre todos. Ele presenciou a humanidade 
lhe dar sempre as sobras, e o estábulo, mais uma 
vez, é a sobra que o homem tem a lhe oferecer. Desse 
modo, aceitando o que lhe damos, transforma o que 
é desprezível para os homens e o dignifica. Santifica 
o que era ofensivo para nele nascer. E onde o homem 
seria inferiorizado, Deus é exaltado. Então Ele pega 
a estrebaria, a manjedoura, a palha, nossa miséria e 
pecados e transforma-os em valores que permanecem. 
Nossa alma, tantas vezes menor que uma manjedoura, 
que é palha em seu conteúdo, por vezes tão imunda 
quanto um estábulo, vazia de valores, Ele a torna 
preciosa para si.

É nessa humildade de Deus que encontramos a única 
oportunidade em nossa pálida vida, cheia de orgulhos e 
misérias de sermos restaurados à posição da qual nunca 
deveríamos ter saído. É porque Ele foi contado entre os 
homens, vivendo com os homens, morto pelos homens, 
ressuscitado dentre os mortos, exaltado à glória eterna, 
fazendo-nos filhos de Deus. Deus conosco!

Deus entre os homens
Por Erasmo Vurlod Ungaretti

(Publicado em dezembro de 1965, no Diário de Notícias de Porto Alegre)
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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 grande 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. Em DEZEMBRO vamos 
continuar vendo o tema da “comunhão com Deus” nos 
seguintes textos:

05 a 11/dezembro
Exaltar o criador e as maravilhas que Ele fez era uma das 
formas pelas quais Davi demonstrava sua admiração pelo 
Senhor. Mas também exaltava a sabedoria de Deus em sua 
Palavra, colocando-se em posição de total sujeição a ela, 
como vemos no Salmos 19. Vamos LER e MEDITAR nesse 
salmo e compartilhar com os irmãos qual tem sido nossa 
relação com a Palavra. Vemos nela a verdade de Deus? 
Estamos sempre prontos a obedecê-la?
MEMORIZAR: Salmos 19.7.

12 a 18/dezembro
No Salmos 63 Davi declara que a sua alma é suprida pela 
presença do Senhor. Este salmo provavelmente se refere 
à fuga relatada em 2 Samuel 15, quando o rei passou pelo 
deserto de Judá. Esse evento lhe ajudou a lembrar que, se 
não fosse a comunhão com Deus, sua vida seria tão árida 
quanto aquela terra seca.
LER: 2 Samuel 15:23-30 e Salmos 63.
MEMORIZAR: Salmos 63.3.

19-25/dezembro
Após a morte de Saul, Davi passou a reinar sobre todo 
o povo de Israel. A partir daí viu seu poder e glória 
crescerem, não mais peregrino e perseguido no deserto, 
mas estabelecido na fortaleza de Jerusalém. LER e 
MEDITAR: 1 Crônicas 11:1-9 e Salmos 18:1-6, 46-50. 
Como agiu Davi nessa condição segura e confortável? O 
que esse salmo (18) significa para nós?

MEMORIZAR: Salmos 18:46.
26/dezembro a 01/janeiro
No final da vida, Davi deu várias instruções a Salomão. 
É possível que nesse período também tenha composto o 
Salmo 37, que mostra como se desenvolveu a fé daquele 
“velho” (vr. 25) amigo de Deus. Por meio de muitas provas 
Davi descobriu que era melhor confiar no Senhor e não 
olhar para as circunstâncias. Vamos aprender com o seu 
testemunho. LER: 1 Reis 2:1-4 e Salmos 37.
MEMORIZAR: Salmos 37.5.

02 a 08/janeiro
A intimidade com o Senhor, que foi uma experiência 
constante de Davi, gera o conhecimento da pessoa de 
Deus. Mas também faz com que o coração do homem fique 
descoberto em Sua presença. Só assim o Senhor pode 
transformar a vida do homem que o ama e o busca. Vamos 
LER e MEDITAR no Salmos 139, declarando de coração 
sincero o que foi dito por Davi nos últimos dois versículos. 
MEMORIZAR: Salmos 139:23-24.

Decasaemcasa

No espaço de menos de um mês nossa garotada 
participou de três retiros marcantes  em nossa linda 
chácara. Primeiro, nos dias 22 e 23 de Outubro chegaram 
68 meninos e meninas (de 8 e 9 anos) para aprender 
verdades preciosas da Palavra sobre as vidas de Paulo 
e Timóteo, os verdadeiros heróis da fé em contraste 
com os heróis de fantasia que enche a cabecinha deles. 
Acima de tudo ouviram falar do seu grande super-heroi 
que é o Senhor Jesus.

No mês seguinte, nos dias 19 e 20 de Novembro, 41 
crianças ouviram preciosas parábolas encenadas no 
palco( a do semeador e a da dracma perdida). Também, 

na noite de sábado, ouviram falar da importância da sua 
verdadeira identidade em Cristo. Quem sou eu, afinal?
Eu sou um precioso filho de Deus que Jesus comprou
com seu sangue e que vai viver só para Ele. Em ambos 
estes dois retiros foi lindo de ver a maioria destas crianças 
rendendo-se a Jesus, algumas pela primeira vez.

Ainda no domingo, 6 de Novembro, a turma miudinha 
(de 1 a 5 anos) também teve sua vez. Era o pic-nic tão 
esperado em que  cerca 40 pais e filhos confraternizaram 
na grama verde num belo dia de sol, brincaram juntos e 
ainda ouviram uma bela história sobre a beleza de Cristo. 
Confira nas fotos  alguns destes felizes momentos...

Criançada em festa!
por Telmo Weber

Toda a turma dos 6 e 7com muita alegria

Novembro 2016

Daniel & Fernanda
Como bom soldados de Cristo queremos chegar até o trono do Rei! O pic-nic dos pequeninos
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Exortando, edificando e consolando

Eu vos tenho amado, diz o Senhor; mas vós dizeis: 
Em que nos tens amado? Ml 1.2

Quando lemos o livro do profeta Malaquias, cujo 
nome significa “meu mensageiro”, vemos várias 
sentenças vindas de Deus a seu povo. A primeira é: “Eu 
vos tenho amado”. Considerando de que a sentença é 
contra Israel, povo da aliança com Abraão, podemos 
afirmar de que Deus já havia declarado seu amor a este 
povo, lendo em Deuteronômio 7.6-8:

Porque tu és povo santo ao Senhor, teu Deus; o 
Senhor, teu Deus, te escolheu para que lhe fosses o seu 
povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra.

Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu 
porque fôsseis mais numerosos do que qualquer povo, 
pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor 
vos amava e para guardar o juramento que fizera a vossos 
pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou 
da casa da servidão, do poder de faraó, rei do Egito. 

A aliança que Deus fez com o povo de Israel, quando 
saíram do Egito, apontava para um novo Israel, um povo 
que Deus separaria com uma nova aliança, de outra casa 
de servidão, do pecado. Tirou-nos das trevas para a sua 
maravilhosa luz.

Receber esta declaração de Deus para ser raça eleita, 
sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade 
exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes de 
Deus, é com certeza um amor incompreensível para nós, 
homens. (I Pe 2.9)

A sentença de Deus através de Malaquias foi dada a 
Israel depois do exílio da Babilônia quando Jerusalém 
foi destruída, mas que agora já estava reconstruída 
com seus muros e com o seu templo. Não seria este 
um momento de exaltar a Deus pelos seus grandes 
feitos através de Neemias e Esdras, que conduziram 
esta restauração? São provas deste amor pelo seu 
povo, declarado por Deus, ao mover o coração do rei 
Artaxerxes e não deixar exterminá-lo. 

Mas não foi assim, e “vós dizeis: Em que nos 
tens amado?” Deus não havia apenas expressado 
um sentimento, mas demonstrado seu amor 
sobrenaturalmente.

Deus então começa a arrazoar com o povo, lembrando-
os de que quando foram escolhidos, os escolheu por sua 
decisão soberana, pois Esaú e Jacó eram irmãos gêmeos, 
no entanto, amou a Jacó, cujo nome foi por Deus mudado 
para Israel, de quem fez um povo.

Paulo, um descendente de Israel, que se entristecia 
pelo seu povo por causa da rejeição a Cristo, conclui em 
sua carta aos romanos (Rm 9.16):

Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem 
corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. 

O amor de Deus por nós não depende do nosso 
merecimento, mas é decisão Sua. Incluir-nos no Reino do 
Filho do seu amor é por sua misericórdia. Não somos nós 
que movemos a Deus, mas Deus é quem nos move para Ele.

Retomando a carta de Pedro, ele conclui (I Pe 2.10):

Vós, sim, que antes não éreis povo, mas agora sois 
povo de Deus, que não tínheis alcançado misericórdia, 
mas agora alcançastes misericórdia.

Jesus Cristo era descendente de Davi para assumir 
o trono eterno profetizado a Davi, mas os israelitas não 
entenderam e crucificaram o seu rei. O cumprimento 
da lei, dada aos israelitas, era Cristo; Ele não veio para 
revogar a lei e, sim, cumpri-la. Ao morrer na cruz estava 
consumando o sacrifício do Cordeiro que a lei exigia 
pelo pecado dos homens. O que conhecemos como 
Novo Testamento nada mais é do que a continuação da 
revelação de Deus a toda humanidade.

Ao olhar para Israel e para nós, diz a Palavra (Rm 11.32):

Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a 
fim de usar de misericórdia para com todos.

Deus nos tem amado, em que nos incluiu no seu 
propósito de por meio Dele, fazer para Ele o que vem 
Dele. E Jesus declara (Jo 15.16):

Não fostes vós que me escolhestes a mim; pelo 
contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para 
que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça.

Deus se fez Pai de uma família, muito mais do que só 
um povo, onde Jesus se fez o primogênito, revelando em 

quem o Pai tem prazer. O pai ama os filhos, e nós filhos 
só nos sentiremos família se formos participantes da 
vida dessa família, do propósito do Pai, porque sempre o 
Pai poderia fazer tudo mais perfeito sem a participação 
dos filhos. É por isso que o Espírito Santo é o dom de 
Deus em nós para realizar a Sua obra.

Temos reconhecido que Deus nos tem amado como 
amou a Israel? Este é o princípio de toda vida com 
Deus, a primeira sentença de Deus, deixemo-nos ser 
conquistados por seu amor, porque Ele nos tem amado, 
porque Deus é amor.

Eu vos tenho amado
Por Otocar Wondracek
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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 partir do PRÓXIMO RETIRO DE JOVENS O VALOR TOTAL 
DAS INSCRIÇÕES DEVERÁ SER ACERTADO ANTES

DO RETIRO começar. Estamos organizando um retiro 
melhor pra todos!

AS INSCRIÇÕES COMEÇARAM DIA 19/11/16
E IRÃO ATÉ 5/2/17 (COM VAGAS LIMITADAS).

O valor total do retiro é R$ 260.

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!

Vidaemcomunidade

No dia 05 de Novembro, tivemos o “Encontro de 
Mulheres”. Lindo dia, marcado pelo manifestar da 
presença do nosso Pai, pelo amor de Jesus e derramar do 
seu Espírito em nós e através de nós.

Logo pela manhã, nos oferecemos ao Senhor, com 
louvores e gratidão. Houve quebrantamento e palavras 
que muito nos edificaram. O “tema central” foi sobre as 
mutualidades, que a Madalena nos relembrou com muita 
graça. Que “aquilo que temos recebido dEle (Deus), sua 
própria VIDA, isso compartilhamos... dele recebemos, 
dEle repartimos”.

Depois tivemos um piquenique charmoso, com 
muitas comidinhas gostosas. E a tarde, nos dividimos 
em 25 grupos, onde as irmãs puderam se conhecer, orar 
umas pelas outras, compartilhar lindos testemunhos 
sobre o servir e ser servido, entre outras mutualidades 
e ainda trocar presentinhos que cada uma levou. Com 
certeza, Deus nos chama a vivermos em família e 
experimentarmos da sua plenitude.

Ainda a tarde houve mais um batismo para a glória 
de Deus Pai. Louvemos a Deus por estas vidas. São eles: 
Felipe Zappelini de Souza, Gabriela Fatturi Ruppenthal, 
Manoella da Maia Souza, Maria Eduarda Barbosa, 
Mariana Schmidt Weber, Júlia Chaves Machado, Ellen 
Campanher, Juarez de Oliveira, Loni Grasel Lopes e 
Maria Terezinha Vieira. Também alguns pais tiveram a 
alegria, de não somente levar os seus filhos a Cristo, 
mas também de batiza-los nas águas, cumprindo com
o mandamento de Jesus “batizando-os em nome do Pai, 
e do Filho, e do Espírito Santo...” Mais uma vez a igreja 

estava reunida junto com aqueles que creram de todo 
coração e que agora estão revestidos de Cristo por
meio do batismo, foi uma festa na chácara e no céu,
pois “há júbilo diante dos anjos de Deus quando um 
pecador se arrepende”.

Ao anoitecer tivemos um encontro de jovens 
e adolescentes, onde algumas famílias também 
participaram. Foi um tempo muito especial como sempre 
tem sido quando os filhos de Deus se reúnem para louvar 
ao Senhor de todo coração com salmos, hinos e cânticos 
espirituais. O Espírito Santo nos lembrou naquela noite 
que quando conhecemos verdadeiramente o Senhor, 
podemos esperar confiantemente nEle. 

Este foi mais um dia precioso que o Senhor nos
deu, um dia em unidade e família, expressão do imenso
amor de Deus.

Um dia em família 
Por Demetrius e Connie Joy
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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 - sala 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

DRA. MAIRA WODTKE
Odontologia Estética

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

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


