
Mateus 23.37 – Jerusalém, Jerusalém, que matas os 
profetas e apedrejas os que te foram enviados! Quantas 
vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta 
os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes!

Assim Jesus resumiu toda a história de Israel, 
do ponto de vista de Deus. Por isso os profetas eram 
enviados, para chamar aquele povo à sensatez. Ás vezes 
os ouviam, mas logo caiam novamente.

Depois de tanto “sobe e desce”, o Senhor, através de 
Malaquias, chama seus filhos para uma conversa ainda 
mais séria, alertando-os para um caminho sem volta, 
caso não se arrependessem. No final dessa conversa de 
Pai para filho, apesar de toda dureza dos termos que 
Deus usa, há novamente um chamado para retornarem a 
Ele. A palavra chave desse livro é “conversão” (tornar de 
volta). E os versículos chave estão no cap. 3.6-7. 

Apesar de todo o amor e de todo o bem que Deus havia 
feito ao longo dos séculos, o coração daqueles homens não 
estava ligado ao próprio Deus, ao Pai. Não o conheciam 
como Pai, não o amavam e não o honravam como Pai. Eles 
criaram um sistema religioso que não dependia de Deus.

Cerca de 400 anos depois surgiu João Batista, o 
primeiro a falar em nome de Deus desde Malaquias. 
Ele estava batizando no Jordão quando alguns fariseus 
o procuraram para serem batizados, mas João sabia 
que no coração deles não havia arrependimento. E 
João anunciou o que aconteceria com aquele sistema 
religioso e a própria nação, que rejeitava o Senhor: Já 
está posto o machado à raiz das árvores; toda árvore, 
pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao 
fogo (Mateus 3:7-12).

Deus realmente cortou aquela árvore, para que dali 
para frente não apenas os judeus, mas também nós, 
gentios, pudéssemos estar ligados a outra árvore: a 
videira verdadeira (João 15.5). 

Por que esta palavra é importante para nós, hoje?

Porque Jesus vem novamente, em breve. João Batista 
disse (Mateus 3. 12) que agora ele vem para juntar o 
trigo no celeiro e queimar a palha (o joio) em fogo que 
não se acaba. Por isso, antes de seu retorno, o Senhor 
nos lembra da palavra de Malaquias.

Antes da segunda e definitiva vinda de Cristo, Deus está 
de novo nos chamando para ele. Não para uma religião, 
não para tradições, não para qualquer outra coisa, por que 
nada tem valor sem ele. Ele nos exorta e corrige para o bem, 
para que o conheçamos melhor, para estarmos em plena 
comunhão com ele e sermos guardados debaixo de suas asas.

Malaquias 3:17 – Eles serão para mim particular 
tesouro, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos 
Exércitos; poupá-los-ei como um homem poupa a seu 
filho que o serve.

Um convite para converter o coração ao Pai
Por José Gustavo Miranda



O AMOR E A PATERNIDADE DE DEUS

NOSSA OFERTA AO SENHOR

A CENTRALIDADE DAS ESCRITURAS

MATRIMÔNIO INDISSOLÚVEL
Malaquias 2:10-16 > Malaquias 3:1-5EU VOS TENHO AMADO – Um amor constante de 

Deus desde quando ainda éramos pecadores. Usou um 
povo escolhido, Israel, para revelar ao mundo da época 
o amor de Pai para seu filho, tirando-o da escravidão 
do Egito. Foi fiel na sua aliança com este povo, mesmo 
quando este o abandonava. 

O mundo (Edom) é terra de perversidade sobre o 
qual a ira de Deus permanece para sempre. Então veio 
Jesus, o verdadeiro filho de Deus e se identificou com 
todos os homens abrindo-lhes o caminho ao Pai por 
um novo caminho (Hb 10.20), dando-se por nós como 
sacrifício pelo nosso pecado. Agora nós somos povo de 
Deus (IPe 2.10) e Deus se revelou como Pai na relação 
com Jesus diante de nós.

Jesus consumou a obra na cruz para que a vida no 
nosso espírito voltasse e Deus pudesse habitar em 
nós. O Espírito testifica em nosso espírito que somos 
filhos por adoção, que o chamamos: Aba, Pai. Como 
Jesus, que obedeceu por ser filho, nós também somos 
chamados à obediência.

“Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e ainda 
perguntais: Em que te havemos profanado?”  
Malaquias 1.7
“...tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós 
outros, diz o SENHOR dos Exércitos;” Malaquias 3.7
O Senhor admoestou o seu povo com relação ao tipo de 

oferta que eles estavam oferecendo no altar. Eles tinham em 
seus rebanhos animais sadios e perfeitos, mas pela falta de 
temor eles ofereciam animais doentes, coxos e dilacerados. 
Esta é uma advertência válida para os nossos dias, pois que 
tipo de oferta estamos oferecendo hoje ao Senhor?

“ A verdadeira instrução esteve em sua boca, e a 
injustiça não se achou nos seus lábios;” Malaquias 2.6
“...por vossa instrução, tendes feito tropeçar a muitos;” 
Malaquias 2.8
“Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus 
estatutos e não os guardastes; tornai-vos para mim, 
e eu me tornarei para vós outros, diz o SENHOR dos 
Exércitos;” Malaquias 3.7
O Senhor trouxe uma advertência aos sacerdotes 

para que eles guardassem a sua palavra, conhecendo, 
praticando e também instruindo todo homem segundo a 
vontade de Deus, no entanto eles não instruíram segundo a 
instrução de Deus, mas segundo a instrução deles mesmos 

fazendo muitos tropeçarem e se desviarem do caminho. 
Nós encontramos essa verdadeira instrução nas 

escrituras. As escrituras são a Palavra de Deus no qual é 
completa, autorizada e absoluta, ela é viva e eficaz, nada 
pode lhe ser acrescentado ou tirado e é a única instrução 
objetiva para as nossas vidas. 

Uma verdade central das escrituras é o Evangelho 
e ele como toda escritura não pode ser apresentado 
parcialmente. As verdades que consistem as boas novas 
são que o Filho de Deus, Jesus Cristo, se fez carne e morreu 
pelos nossos pecados e que ao terceiro dia ressuscitou e 
que o Pai lhe exaltou e lhe deu toda autoridade para reinar. 
Louvado seja o Senhor.

A palavra de Deus, falando a respeito do casamento 
indissolúvel, mostrou-nos que o chamado de Deus 
para seu povo é para a comunhão com seu Filho Jesus 
Cristo. (1 Jo 1.1-3; 1 Co 1.9) Se Jesus nos diz que o 
relacionamento dele com sua igreja é o modelo para o 
relacionamento entre um homem e uma mulher, não 
podemos de forma alguma, acrescentar nada a esse 
modelo que é único e indissolúvel. Ef 5.22-29.

É a palavra eterna que estabelece as condições para 

a união entre um homem e uma mulher e não a palavra 
de uma geração perversa, adultera e pecadora. 

Precisamos encontrar no Senhor e na sua palavra a 
aprovação para toda união entre o homem e a mulher e 
não tentarmos ao Senhor fazendo-o mudar de ideia, por 
causa da dureza do nosso coração, que nos engana, e 
nos separa daquele que tudo planejou para nosso bem. 
Deus, em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Vivamos 
no poder de vida indissolúvel do Cristo ressurreto.

Mas Deus sendo rico em misericórdia por causa do 
grande amor que nos amou deu um Cordeiro sem mancha e 
sem pecado que foi o seu próprio Filho para servir de oferta 
e sacrifício em aroma suave. 

A oferta que Deus quer de nós é uma vida que seja 
inteiramente e exclusivamente dele, para ele e por meio 
dele, mas para isso ser possível é necessário que algo 
central e diário aconteça que é uma conversão a Deus. 
Todas as vezes que decidimos nos voltar para o Senhor há 
grande alegria no coração do Pai que sempre nos aguarda 
de braços abertos. Bendito seja o Senhor!

Após ouvir as ministrações do José Gustavo
e do Otocar, durante o louvor, clamei ao Senhor para
que falasse conosco e Ele me disse: “MAS EU FALEI
ATÉ AGORA”. 

Toda a palavra que ouvimos nesses dias de retiro de 
Páscoa não foi dos nossos amados presbíteros, mas sim, 
do coração do Senhor. Não podemos ser como aqueles 
dois discípulos que caminhavam em direção a Emaús e, 
enquanto conversavam e discutiam, não perceberam que 
“o próprio Jesus se aproximou e ia com eles”. E, quando 

Estou casado há 12 anos com a Gislaine e temos uma 
filha. O que o Senhor fez em nosso casamento foi algo 
maravilhoso. Quando o reino de Deus entrou em nossa vida, 
o nosso casamento também começou a ter forma e sentido. 
Dia 11 de abril, pouco antes de vir ao retiro, tivemos 
uma conversa de arrependimento das atitudes do nosso 

O Senhor estava presente. Havia um ambiente de 
alegria. A comunhão com irmãos dos arredores também 
acrescentou nessa festa de Páscoa.

O Senhor se revelou em amor para “converter os 
desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o 
Senhor um povo preparado”. (Lc 1:17)

passado e nos perdoamos mutuamente. Foi muito difícil 
este momento, um dos piores sentimentos que já tive, mas 
toda a palavra que ouvi durante o retiro de Páscoa sobre 
o perdão entre o casal, fez com que decidisse que o diabo 
não teria mais poder sobre o meu casamento, mas sim, o 
Senhor Jesus, que nos reconciliou com Ele.

Jesus está nos preparando para nos receber em sua 
vinda como povo preparado.

“Então, vereis outra vez a diferença entre o justo e 
o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o 
serve”. (Ml 3:18)

Testemunhos

Por Janice Lima

Por Aldo da Silva (São Borja)

Presbitério

abriram os olhos, reconhecendo Jesus, Ele desapareceu 
da presença deles (Lc 24: 13-31). Que sejamos sensíveis 
à presença de Deus. Não levianos em relação a tudo que 
ouvimos nesses dias, nem “tardos de coração para crer 
tudo o que os profetas disseram” (Lc 24:25). 

Com temor do Senhor, “nos apeguemos, com mais 
firmeza, às verdades ouvidas, para que delas jamais nos 
desviemos” (Hb 2:1).

E sejamos “praticantes da palavra e não somente 
ouvintes” (Tg 1:22).
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Um retiro de Páscoa muito feliz e  abençoado por 
nosso Pai a igreja em Porto Alegre e arredores usufruiu 
entre os dias 14 a 16 de Abril. Foram dias de céu na terra, 
dias em que o amor de Deus Pai,  do Filho e do  Espírito 
Santo   esparramou-se  entre nós. Alias, isto já foi escrito 
há muito tempo atrás pelo nosso amado Paulo em 
Romanos 5.5(leia em sua Bíblia).

Nossos amados presbíteros já vinham se preparando 
um bom tempo para transmitir aquelas palavras que o 
Senhor lhes estava dando e o livro escolhido foi Malaquias, 
e o tema geral foi este: uma GENUÍNA CONVERSÃO,  de 
coração inteiro, que é o que Deus mais demanda por este 
livro (leia o resumo de algumas mensagens nas outras 
páginas). A igreja foi convocada a jejuar na quinta feira 
anterior e isto certamente  contribuiu para sentirmos mais 
intensamente a presença do Espírito Santo no local de 
reuniões Tudo para honra e glória do Pai!. 

Houve momentos maravilhosos nestes encontros: 
casais vindo à frente para se reconciliarem com Deus e um 
com o outro, jovens e crianças fazendo lindas coreografias 
com louvores diante do Senhor, novas decisões por 
Cristo  desde as crianças até os adultos. Houve também 
momentos intensos de adoração íntima, “picos de glória”, 
como disse um irmão. Também  palavras proféticas 
com interpretação de línguas e mais de uma dezena de 
testemunhos espontâneos contando o que Deus estava 
fazendo nas vidas, sem falar nas muitas manifestações 
entre irmãos e irmãos particularmente... E tudo culminou 
numa maravilhosa Ceia do Senhor com muito, muito  amor. 
(Confira nas fotos alguns destes lindos momentos). 

“Eu vos tenho amado”, 
diz o Senhor
(Malaquias 1.2)

Por Telmo Weber
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RETIRO PARA CRIANÇAS (10 e 11)
De 20 a 21/05, na chácara. Inscrições após os encontros.
Obs.: Encontro com os pais dia 10/05, às 20h na Aliança
(Av. Baltazar de Oliveira Garcia, 3580)

RETIRO DE CURA DA ALMA
Dias 26 a 28 de Maio, em nossa chácara.
Inscrições via discipuladores após os cultos.

BATISMO - Dia 03/06, às 16h, na chácara
(inscrições: 3398-3285, com Adriana, pela manhã).

CEIA - Dia 04/06, às 18h, no CAMAR (Rua Mali, 255)

RETIRO DE ADOLESCENTES (16 e 17)
De 15 a 18/06, 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

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
          Rafael (51) 9 9953- 2397 e Jorge (51) 9 8111-0890
Zona Sul - Rua Aparício Borges, 995 - 2ª e 4ª sexta-feira do mês - Secretaria (51) 3922-1708

Canoas - Gilberto Daniel (3032-1997)
e Roberto Moreira (3922-1708)

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)

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

Batizados no mês de abril

Jade Portella de Carvalho Leite (Shaiene - Porto Alegre)

Daniele Couto (Michelle Domingues - Porto Alegre)

Gabriel Medeiros Rosa (Luciano Terres)

Bruno Prates Boff (Cristian Garcia - Gravataí)

Cássio Roberto (Florival Lunardi - Porto Alegre)

Louvemos a Deus por mais esta vida inserida no corpo de Cristo!

Incentivamos o convite a amigos e parentes
que estão sendo evangelizados a participarem

das reuniões da igreja nas casas.

Durante o retiro de Páscoa fomos ministrados sobre 
a paternidade de Deus e, consequentemente, nossa 
condição de filhos. Vimos que não há nenhum mérito 
em nós ou nossos atos para sermos reconhecidos como 
filhos de Deus. É tudo pela graça e por causa da eterna 
vontade ou propósito do Pai. A mesma graça que nos 
levou à condição de filhos (e herdeiros), agora vai 
conduzir nossa experiência diária para a prática de atos 
que sejam próprios do filho de Deus. O que a Palavra 
diz a respeito dessa posição em que estamos (filhos 
e herdeiros)? E como isto se aplica em nossa vida, de 
forma prática?  O que recebermos do Senhor vamos 
compartilhar e edificar uns aos outros nos encontros 
da igreja nas casas.

08 a 14/05
Leitura: João 1:10-13 - “... feitos filhos de Deus”.
Estou consciente de que fui salvo do mundo para me 
tornar filho de Deus? O que isso significa para mim 
(“ser filho de Deus”)?
Decorar: João 1, vr. 12.

15 a 21/05
Leitura: Romanos 8.12-17 - “Pois todos os que são 
guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus”.
O texto de Romanos 8 diz que o filho de Deus não anda 
mais segundo a carne, mas sim guiado pelo Espírito 

Santo, mortificando os feitos do corpo. Em nossa 
experiência diária estamos buscando e seguindo a 
direção do Espírito Santo?
Decorar: Romanos 8, vrs. 13 e 14.

22 a 28/05
Leitura: Gálatas 4.3-7 - “... já não és escravo, porém 
filho; e, sendo filho, também herdeiro por Deus”.
O Espírito de Cristo, em nosso interior, clama pelo Pai, 
de quem somos herdeiros. Vivemos na alegria e na 
liberdade de filhos que, em tudo, dependem do Pai?  
Decorar: Gálatas 4, vrs. 6 e 7.

29/05 a 04/06
Leitura: Tito 3.4-7 - “... justificados por graça, nos 
tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida 
eterna”.
Lavados e regenerados pelo Espírito Santo, justificados 
por graça, agora temos a esperança da vida eterna. 
Como essa expectativa afeta minha experiência diária? 
Decorar: Tito 3, vr. 6-7.
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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

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


