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ECOA no coração da Igreja há quase dois mil anos 
esta palavra encorajadora do nosso amado Mestre e 
Senhor Jesus: “...sobre esta pedra edificarei a minha 
igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra 
ela”(Mateus 16.18).

A pedra a qual Jesus se refere só pode ser Ele próprio 
e foi dita logo após aquela declaração de Pedro: “Tu 
és o Cristo, o Filho do Deus vivo”(v.16). Paulo também 
afirmou que “a igreja está edificada sobre o fundamento 
dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, a pedra 
angular”(Efésios 2.20). 

Que conforto temos, que alegria saber que o próprio 
Cristo empenha-se diariamente em edificar nossas 
vidas. Ele é o “Deus forte” e pode fazer isto. “Aquele 
que começou boa obra em vocês, vai completá-la até o 
dia de Cristo Jesus”(Tradução NVI de Filipenses 1.16, 
leia também 1 Pedro 5.10). Ele é o Alfa e o Ômega, o 

princípio e o fim. Ele começou sua obra em nós e pode 
seguramente terminá-la.

Amados, estamos sendo edificados por JESUS! 
Ele nos sustenta diariamente. Nosso potencial nele é 
tremendo! Nada, absolutamente nada pode nos derrotar. 

Revistamo-nos de Cristo cada dia, tomando a 
armadura de Deus, e, juntos, vamos fazendo a obra 
à qual Ele nos chamou, combatendo o bom combate, 
completando a carreira e guardando a fé. Nesta 
comunhão viva com Ele é certo que você vai ouvi-lo dizer 
sempre: “Eis que estou convosco todos os dias até à 
consumação dos séculos”(Mateus 28.20). 

E no fim da jornada ouviremos sua palavra final: 
“Muito bom, servo bom e fiel, porque foste fiel no pouco, 
sobre o muito serás colocado. Entra no gozo do teu 
Senhor”(Mateus 25.21).

JESUS, continua edificando a tua Igreja!

Eu edificarei...
Telmo Weber
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Incentivamos o convite a amigos e parentes
que estão sendo evangelizados a participarem 

das reuniões da igreja nas casas.

No último livro do Antigo Testamento (Malaquias) o 
Senhor dialoga com o povo através do profeta e faz 
questionamentos para que considerem como têm vivido 
e como deveriam se preparar para a vinda do Messias.

Como a Palavra de Deus é sempre viva e eficaz, o que foi 
dito a Israel naquele momento é um alerta também para 
nós, antes do retorno do Senhor, pois devemos avaliar 
o relacionamento que temos com Deus e a forma como 
agimos frente aos seus mandamentos (Mateus 25.19).

Neste mês de MARÇO vamos meditar em alguns 
trechos do livro de Malaquias, deixando que o Espírito 
Santo sonde os nossos corações por meio das mesmas 
perguntas. O que recebermos do Senhor vamos 
compartilhar e edificar uns aos outros nos encontros da 
igreja nas casas.

06 a 12/03
Leitura: Malaquias 1.1-2 – Deus afirma: Eu vos tenho 
amado. O povo diz: em que nos tens amado? O amor de 
Deus por nós é imenso. O Pai deu o Filho. E o Filho se deu 
por amor a nós; para que estivéssemos para sempre com 
Ele. Será que percebemos isto no dia-a-dia? Como o Senhor 
tem amado a cada um de nós? Quando estamos conscientes 
da grandeza de seu amor, não é problema dar uma resposta 
com o mesmo tipo de entrega total e irrestrita.

13 a 19/03
Leitura: Malaquias 1.6-9 – Deus afirma: O filho honra 
o pai, e o servo, ao seu senhor. O povo diz: em que 
desprezamos nós o teu nome? Jesus disse que o principal 
dos mandamentos é amar a Deus (Mc 12.29-30) de coração 
e na prática de uma vida que rejeita tudo que nos afasta 
Dele. Quem o ama, como Pai, também o honra e o adora em 

tudo o que faz. O amor e a honra resultam numa entrega 
de todas as coisas em seu altar. Uma entrega do que temos 
de melhor, sem misturas. Não é a oferta que interessa ao 
Senhor, mas a nossa “pessoa” (vr. 9), o nosso coração.

20 a 26/03
Leitura: Malaquias 2.4-8 – O Senhor diz que o povo 
(todos nós somos sacerdotes – Êxodo 19.6 e 1 Pedro 
2.9) se desviou e violou a aliança com Levi, por ensinar 
algo que é diferente do que Ele estabeleceu. Como 
tem sido nossa postura em relação à Palavra de Deus? 
Somos obedientes a ela, mesmo que isto seja contrário 
aos padrões do “mundo moderno”? Como temos vivido e 
ensinado nossos filhos e irmãos?

27/03 a 02/04
Leitura: Malaquias 2.11-16 e Romanos 12.1-2 – Deus 
afirma: Judá tem sido desleal (“Infiel” – NVI) e 
abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém. 
O povo diz: por quê? O Senhor diz ao profeta que o povo 
está adorando a um deus estranho, porque pensa e age 
conforme os padrões do mundo, sobretudo no que se 
refere às relações familiares. Está unido ao mundo e não 
ao Senhor. Nossa vida é santa e separada do mundo em 
tudo. Será que nossos valores e nosso modo de pensar 
seguem o que está na mente do Senhor, ou ela precisa 
ser renovada (Rom 12).

Decasaemcasa

Há 21 anos o Projeto Restaurar trabalha com crianças 
e adolescentes de 0 a 17 anos com duas Casas Lares 
localizadas no Distrito Industrial de Alvorada.

Atendemos atualmente 20 crianças, e todo nosso 
empenho e dedicação é restaurar a vida de cada uma 
delas através do amor de Jesus Cristo. São crianças 
retiradas de seus vínculos familiares pelos mais variados 
motivos, necessitando de atenção, amor, carinho e 
afeto para conhecer a vida de uma nova maneira e 
principalmente entender a importância da vida de 
Cristo. Neste mesmo espaço físico também trabalhamos 
com piscicultura; Pesque e Pague e Venda de Peixes, 
direcionando os recursos desta atividade para sustentar 
esta obra e dando auxílio na formação profissional dos 
adolescentes. Além do serviço com as crianças, estamos 
completando dois anos, desde que começamos um 
trabalho para atender moradores de rua, em Alvorada.

Ali temos uma Casa de Acolhimento para 20 pessoas 
que funciona das 20h às 8h e são servidos janta e café 

da manhã, além de dispor de banho, roupa e um lugar 
para dormir. O Senhor me chamou para este serviço há 
mais de cinco anos, mas só nos últimos três anos com 
tempo integral para cumprir com o meu chamado. Não 
podemos deixar de ouvir a voz do Senhor e de seguir 
aquilo que Ele nos tem direcionado. 

Se você estiver disposto a ajudar como voluntário, no 
apadrinhamento, nas doações ou em ajuda financeira, 
entre em contato conosco pelo fone: 98060-0007 ou 
email: Rvpoganski@yahoo.com.br.

“Jesus disse: Vocês sabem que aqueles que são 
considerados governantes das nações as dominam, e as 
pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será 
assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se 
importante entre vocês deverá ser servo; e quem quiser ser 
o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo 
o Filho do homem veio para ser servido, mas para servir e 
dar sua vida em resgate por muitos”. (Mc 10:42-45)

Um forte abraço, Ricardo Poganski e família.

Projeto Restaurar
Por Ricardo Poganski

Vidaemcomunidade
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Exortando, edificando e consolando

“Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração;
prova-me e conhece os meus pensamentos; 
vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo 
caminho eterno.” Sl 139.23,24
“Examinai-vos a vós mesmos se realmente estais 
na fé; provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis 
que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estais 
reprovados.”  2 Co 13.5

Vamos avaliar as razões pelas quais muitas pessoas, que 
foram grandemente usadas por Deus no passado, até de 
forma poderosa, hoje estão sem nenhuma expressão. 
Deus deixa que estes fatos sejam um ALERTA para todos 
nós que não queremos deixar de ser usados por Ele e, 
se por uma destas situações temos parado no caminho, 
possamos ser restaurados para um serviço frutífero e 
ungido pelo Espírito Santo. “Ora estas coisas se tornaram 
exemplos para nós a fim de que não cobicemos as cousas 
más, como eles cobiçaram.”

Noé - Bebida - Gn 9.20-23
Gideão - Idolatria, religiosidade - Jz 8.27
Sansão - Prostituição - Jz 16.1 e 23
Saul - Rebeldia/obstinação = feitiçaria/idolatria
1 Sm 13.13,14 e 28.7 
Salomão - Mulheres; prostituição = idolatria - 1 Re 11.1-8
Josafá - Alianças iníquas - 2 Cr 18.1-3 e 20.35
Uzias - Exaltação, orgulho - 2 Cr 26.16-21

Estes homens começaram bem, foram grandemente usados 
por Deus, porém se desviaram no final de suas vidas. 
Certamente nenhum destes homens jamais sonhou que 
seu fim seria assim. Por isso precisamos continuamente 
nos perguntar: Em alguma época da minha vida a unção 
do Senhor sobre mim foi maior do que agora? Já tive uma 
intimidade maior com Deus do que agora? Queremos 
abordar alguns dos pecados mais comuns, que podem ser a 
causa da perda da unção sobre nossa vida e também sobre 
a obra que realizamos no Reino e por fim, com o tempo, se 
tornarem a causa de toda a nossa vida se perder.

1. Omissão no investimento de tempo com Deus

“Buscai, pois, em primeiro lugar, o Reino de Deus 
e a sua justiça, e todas estas cousas vos serão 
acrescentadas.”  Mt 6.33

Isso se refere à falta de prioridade na oração, palavra e 
adoração. Pecamos quando somos omissos e não passamos 
um tempo regularmente com Deus e sua palavra para 
conhecê-lo. Só podemos tornar Deus conhecido na proporção 
que o conhecemos. Quantas vezes passamos uma visão 
distorcida da natureza e caráter de Deus por não conhecê-lo?
 Também pecamos se não tivermos uma vida contínua
e espontânea de adoração e não intercedemos pelos 
outros regularmente. 
 *Os 6.3-6, Pv 4.7 e 9.10, Fp 3.10, Lc 10.42, Mt 4.10, Is 64.7  
Mt 11.28, Hb 12.1, 1Sm 12.23 e Jo 4.23

2. Contínua desobediência às verdades já reveladas
“Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente 
ouvintes, enganando-vos a vós mesmos.” Tg 1.22

Com a desobediência vem o enfraquecimento no 
relacionamento com Deus e com os irmãos. Não ouvimos 
mais a voz de Deus, falta-nos unção, sede e zelo pela 
proclamação do evangelho e entramos em um estado
de insatisfação, desânimo, falta de alegria, crítica
e murmuração.
* 1 Jo 2.3,4 e 6 e Hb 2.1-2

3. Falta de autenticidade e de coerência 

Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e 
as pratica será comparado a um homem prudente que 
edificou a sua casa sobre a rocha; Mt 7.24
Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a Lei 
do SENHOR, e para a cumprir, e para ensinar em Israel os 
seus estatutos e os seus juízos. Ed 7.10

Significa não viver a verdade que se prega. Além de 
conhecermos a verdade e ensinarmos a verdade, 
precisamos viver a verdade para sermos verdadeiros. É uma 
mentira vivermos uma vida dupla ou representar uma vida 
que não temos, o Senhor chama isso de hipocrisia.
* Jr 23.18,21,22-30

4 . Relações impuras

“Qualquer que olhar para uma mulher com intenção 
impura no coração, já adulterou com ela.” Mt 5.28

Isso se refere aos nossos pensamentos, palavras e atitudes. 
A pureza de nossa amizade com os outros é diretamente 
proporcional aos nossos pensamentos em relação a eles.
* Lc 8.17 e Pv 28.13

5. Falta de perdão com aqueles que nos magoaram e feriram 

“atentando, diligentemente, por que ninguém seja faltoso, 
separando-se da graça de Deus; nem haja alguma raiz de 
amargura que, brotando, vos perturbe, e, por meio dela, 
muitos sejam contaminados;” Hb 12.15

Rancor e ressentimento são pecados com um tremendo poder 
destrutivo que ataca nossa mente, alma e espírito, e por isso 
nossa vida. Deus nos fala da necessidade de perdoarmos para 
que Ele perdoe os nossos pecados. Muitos perdem a clareza 
e o vigor de seu trabalho no Reino por não se apropriarem do 
amor de Deus para perdoar. *Mt 6.14-15 e Rm 5.5

6. Tocar nos ungidos do Senhor

“Não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus 
profetas.” Sl 105.15

Muitas vezes cometemos este pecado quando criticamos e 
julgamos sem ter fatos e base suficientes. Também muitas 
vezes ironizamos, fazemos gracejos sobre os trabalhos e 
métodos dos outros; comentários que os inferiorizam e os 
desprezam. Precisamos ver este pecado do ponto de vista 
de Deus. Isso é sério!
*Nm 12.9-10, 1 Sm 24.4-6, 2 Sm 6.13 e Mt 7.1,2  

7. Orgulho 

“Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória”  
Sl 115.1
“Os ouvidos que atendem à repreensão salutar no meio 
dos sábios têm a sua morada. O que rejeita a disciplina 
menospreza a sua alma, porém o que atende à repreensão 
adquire entendimento.” Pv 15.31,32

Não podemos roubar a glória que pertence exclusivamente 
ao Senhor, no entanto, também não podemos desprezar a 
correção e exortação que recebemos dos outros. A correção 
que vem do Senhor é testificada em nossos corações pelo 
Espírito Santo; a correção que vem dele vem na hora certa, 
e é feita com espírito de brandura e com amor.  
*2 Cr 26.16-21, Is 42.8, Dn 4.25-27,30, At 12.20-21 e Tg 4.6

8. Inveja 

“De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com 
ele; e, se um deles é honrado, com ele todos se regozijam.” 
1 Co 12.26 

Isto acontece quando não reconhecemos e até duvidamos de 
que Deus está sendo glorificado pela vida de outros irmãos.
*1 Sm 18.9,10 e Gl 5.21

9. Falta de submissão 

“sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo.” Ef 5.21

Este é um princípio de Satanás: a rebeldia aos que estão em 
posição de autoridade. Podemos pecar nesta área quando 
não queremos estar debaixo da autoridade de ninguém e 
quando somos desobedientes à autoridade delegada por 
Deus, e ainda, quando não há submissão aos líderes que 
estão sobre nós e agem de acordo com os princípios bíblicos.
*Mt 28.18, Rm 13.1,2 e 1 Pe 5.5 

10. Agradar a homens e não a Deus

“Quem teme ao homem arma ciladas, mas o que confia no 
SENHOR está seguro.” Pv 29.25

É estar mais preocupado com as reações dos homens do que 
com a aprovação de Deus para com nossas atitudes e ações.
*1 Sm 15.24-30 e Gl 1.10 

Para ficarmos longe destes pecados acima mencionados, 
que interrompem a nossa caminhada com o Senhor, 
precisamos ter uma vida cheia do Espírito Santo.

“...mas enchei-vos do Espírito” Ef 5.18

Somos cheios do Espírito Santo quando diariamente 
obedecemos a vontade de Deus, quando nos arrependemos 
dos pecados, com confissão e fruto digno de arrependimento, 
quando oramos para sermos controlados pelo Espírito Santo e 
também quando nos edificamos falando em línguas espirituais.

O IMPORTANTE NÃO É SÓ COMO INICIAMOS
O NOSSA CARREIRA, PORÉM É O FIM QUE CONTA:
SE CHEGAMOS AO ALVO OU NÃO!

“Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a 
fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o 
Senhor, reto juiz, me dará naquele Dia; e não somente a mim, 
mas também a todos quantos amam a sua vinda.” 2 Tm 4.7

É o fim que conta
Por Jan Gottfridsson*

*Extraído de um artigo de Joy Dawson - Revista Logos, 1981
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BATISMO - Dia 01/04, às 15h, na chácara
(inscrições: 3398-3285, com Adriana, pela manhã).

CEIA - Dia 02/04, às 18h, no CAMAR. (Rua Mali, 255)

PIC-NIC PAIS E FILHOS (até 5 anos)
Dia 02/04, a partir das 10h, na chácara.

RETIRO DE PÁSCOA - De 14 a 16/04
Local: Clube SOGIPA (Rua Barão do Cotegipe, 415)

RETIRO DE PASTORES EM RECIFE - De 20 a 23/04.
Inscrições através do site: www.retiropastores.com.br 

RETIRO DE ADOLESCENTES (12 e 13)
De 29/04 a 01/05, na chácara. Inscrições após os encontros.

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 - terças, 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.

Confira a agenda completa em www.igrejaempoa.com.br

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

Estamos aqui há três meses, e até aqui temos 
vivido em constante aprendizado; fomos aperfeiçoadas 
e santificadas, e em tudo aprendemos a viver na 
dependência do Senhor, não somente no material. 
Deus tem nos suprido no emocional e espiritual. Temos 
experimentado da fidelidade e cuidado do Senhor, na 
certeza de que Jesus é suficiente, Ele é a nossa força!

“Então Ele me disse: A minha graça te basta, porque 
o poder se aperfeiçoa na fraqueza.” II Co 12.9
“Aprendi o segredo de viver contente em toda e 
qualquer situação...” Fp 4.12

Temos aprendido muito com o convívio das pessoas 
neste lugar, principalmente com as crianças. Viemos 

com a missão de ensiná-las na escola, mas nós temos 
recebido ensinamento do Senhor através delas, pois 
nos tem mostrado na prática como é viver com pouco e 
de maneira tão simples, mas com o coração disposto a 
compartilhar todas as coisas.

Na igreja e na escola, Deus tem nos dado 
oportunidades de semear, compartilhar e testemunhar 
da Palavra de Deus e do Seu amor. Temos vivido em 
constante comunhão com os irmãos, demonstrando o 
quanto isso é importante, a vida em família.

Temos plena certeza de que este está sendo o tempo, 
o lugar e a forma de Deus para a nossa vida. 

(Claudia e Martha são as duas moças que estão em 
Iemberém trabalhando como professoras na Escola da Missão.)

Testemunho de Claudia e Martha

Batizados no
mês de janeiro

Vitor Nascente dos Santos
(Clairton dos Santos - Porto Alegre)

Maria Eduarda Nascente dos Santos
(Daniela dos Santos - Porto Alegre)

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


