
Sabe qual é a ironia da vida? É ter pressa para crescer 
e, depois, suspirar pela infância perdida! É perder a saúde 
para ter dinheiro e, depois, perder dinheiro para ter saúde! 
É pensar ansiosamente no futuro e esquecer o presente e, 
mesmo assim, não viver nem o presente e nem o futuro!
É viver como se nunca fôssemos morrer e morrer sem 
nunca termos vivido! A vida é feita destas contradições.

A palavra “vida” tem uma letra “V”, o resto é “ida”... 
O “V” lembra-nos de vitória, vitória em Cristo, aquele 
que nos torna mais que vencedores a cada dia.
A “ida” é a nossa caminhada com Ele passo a passo...

Desfrute, no presente, da companhia de quem pode 
fazer-te feliz, como aqueles dois discípulos no caminho 
de Emaús (Lc 24.32). Seus corações ardiam enquanto 
Jesus andava com eles. 

Cada amanhecer é a parte mais bonita do dia, porque 
é quando Deus te diz: Levanta-te! Presenteio-te com 
outra oportunidade para viver e  começar novamente. 
Os dias bons te dão felicidade, os dias maus te dão 
experiência, as tentativas te mantém forte, as provas
te mantém firme, as quedas te mantém humilde,
mas somente Jesus te mantém de pé.”

(Anônimo)

Tudo passa rapidamente 
e nós voamos
Salmo 90.10b
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Incentivamos o convite a amigos e parentes
que estão sendo evangelizados a participarem

das reuniões da igreja nas casas.

Uma das questões que Deus apresenta ao povo, no livro 
de Malaquias, diz respeito aos sacrifícios imperfeitos, 
de animais cegos, coxos ou doentes; a ponto de declarar 
“não tenho prazer em vós” (Malaquias 1.10).

Tanto naquele tempo, quanto hoje, qualquer coisa que 
provém de nossa força natural não agrada a Deus. Só 
o que provêm de fé lhe é agradável (Hebreus 11.6). 
Pela fé confiamos na sua Palavra, nos entregamos ao 
seu governo, nos inclinamos ao Espírito de Cristo, que 
então trabalha em nossa vida para produzir o sacrifício 
agradável a Deus.

Como é esse sacrifício? O que traz alegria ao Pai?
Como isto afeta nossa vida?
Este é o tema que vamos ler, meditar e compartilhar na 
igreja que se encontra em nossa casa, durante este mês, 
na expectativa de que tudo o que ouvirmos Dele seja 
transformador, edifique a igreja e fortaleça a comunhão 
com Ele e uns com os outros.

05 a 11/06
Leitura: Salmos 51.6-19 - Decorar: vr. 17:
“...Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito 
quebrantado; coração compungido e contrito...”. O que 
alegra a Deus são um coração sincero, quebrantado, 
comprometido com Ele, e atitudes coerentes, que 
rejeitam o que é mal aos olhos do Senhor. O que mais 
este texto nos revela?

12 a 18/06
Leitura: Romanos 11.33 a 12:2 e 1 Pedro 2.1-5
Decorar: Rm 12.1: “...apresenteis o vosso corpo por 

sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso 
culto racional...”. O Espírito quer nos levar a conhecer 
- cada vez mais - a pessoa de Deus e assim transformar 
nossa mente, para que tudo que fazemos e tudo o que 
somos esteja de acordo com o propósito para o qual fomos 
criados: “por ele, por meio dele e para ele” (11.36). 

19 a 25/06
Leitura: Efésios 4.25 a 5.2 - Decorar: 5.2:
“...andai em amor, como também Cristo nos amou e se 
entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a 
Deus, em aroma suave”. Assim como Jesus fez, a palavra 
nos chama a amar e servir uns aos outros, sendo isto um 
sacrifício que muito agrada a Deus. Vamos avaliar nosso 
serviço uns aos outros, a começar pelos que estão na casa. 
É um momento para reforçar a aliança de amor que há entre 
nós, filhos de Deus e herdeiros juntamente com Cristo.

26/06 a 02/07
Leitura: Hebreus 13.10-16 - Decorar: vr. 15:
“Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus, sempre, 
sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam 
o seu nome”. Não precisamos de sacrifícios de animais, 
pois o sangue de Jesus nos limpou (e ainda limpa) de todo 
pecado. Sobre essa base de fé, o Senhor espera de nós 
um coração agradecido e cheio de louvor, reconhecendo a 
obra salvadora e o amor de Deus por nós.

Maio 2017

Thiago & Sandra

Em 2017, nosso primeiro retiro de adolescentes 
realizado foi o da geração de 12 e 13 anos, e foi muito bom!

Compartilhamos o tempo com uma geração forte, sadia 
e comprometida com Deus, além de unida e obediente. 
Isto era visível em meio às expressões de adoração, 
testemunhos, confissões, gestos de amor e orações.

A ministração tinha como tema o amor de Deus em 
todas as suas expressões: o amor manifestado pelo Pai, 
pelo Filho e pelo Espírito Santo e a nossa resposta a este 
amor de Deus, O amando e amando ao próximo. 

Deus se expressou o tempo todo durante o retiro, não 
somente nas ministrações, mas nos jogos por equipe, na 

comunhão da fogueira com marshmallow, no torneio de 
ping-pong, nas boas conversas em torno do bar, nos super 
almoços, jantas e lanches pós-encontro, na alegria do 
sorriso da equipe de apoio, nas risadas com os tios e tias de 
quarto e nos devocionais.

Foi tanto amor derramado, que no último dia os 
adolescentes não queriam ir embora! Mas temos que voltar 
e “descer do monte”, para mostrar ao mundo o amor que 
temos recebido. Assim, poderemos trazer mais amigos para 
esta grande festa, cheia do amor do Pai, até chegar o dia 
em que todos estaremos para sempre em retiro com Ele no 
céu, sem dizer adeus, sem ir embora.

Amor que excede 
todo o entendimento
Por Samir Machado
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O Espírito Santo me levou a reler as orações do 
profeta Habacuque, e lendo-as veio-me uma pergunta:

“Que contribuição a Igreja de Deus no mundo pode 
fazer para que haja uma mudança da situação na qual 
nós nos encontramos hoje?”

Foi nesse ato de reler os textos que reencontrei o 
caráter da verdadeira oração, a que visa a solução dos 
problemas nacionais e mundiais dos dias de hoje. Foi 
assim que fiquei mais convicto de que devemos orar, 
pois, orar é a fé em ação! As nossas orações podem 
ser tais como o profeta as fez, pois as ocorrências de 
hoje podem ser comparadas às circunstâncias dos 
dias do profeta; onde as contendas e as iniquidades se 
avolumavam a cada momento, e a destruição dos valores 
mais altos era ignorada, como é hoje.

Em primeiro lugar, o profeta teve uma atitude de 
humilhação diante de Deus. Nós também precisamos nos 
humilhar diante de nosso Pai Eterno, o Todo Poderoso 
Senhor do Universo. Nós precisamos assumir o pecado 
do mundo como se ele fosse o nosso pecado. Precisamos 
ter um forte respeito à grandeza e à majestade de 
Deus, reconhecendo que Ele é o único que tem as 
soluções exatas para qualquer problema. Foi assim 

que Habacuque orou a Jeová. E é com santo temor 
que devemos orar ao nosso Pai Eterno, sempre que 
trazemos diante dEle as graves situações pelas quais 
intercedemos. Sem temor e sem verdadeiro respeito à  
Deus, a oração não é veraz.

Em segundo lugar nós precisamos levar a Deus 
a nossa súplica com ousadia e com o nosso coração 
tranquilo e reverente, pois, como Habacuque orou: “O 
Senhor, porém, está em seu santo templo; cale-se diante 
dele toda a terra” (Hc 2.20) e podemos dizer com outro 
profeta: “Buscai ao Senhor, vós todos os mansos da 
terra, que cumpris o seu juízo; buscai a justiça, buscai a 
mansidão; porventura lograreis esconder-vos ao dia da 
ira do Senhor” (Sf 2.3).

Em terceiro lugar, precisamos adorar a Deus. 
Habacuque reconheceu a grandeza de Deus e o adorou 
dizendo: “A sua glória cobre o céu, e a terra se enche do 
seu louvor. O Seu resplendor é como a luz, raios brilham 
da sua mão” (Hc 3.3b-4).

Irmãos, que Deus nos dê a graça para aceitarmos esta 
mensagem da Bíblia, e aprender a ver as coisas, não do 
ponto de vista político e humano, mas sim, do ponto de 
vista totalmente espiritual. Amém.

Muitos dos que já aceitaram o desafio de andarem por 
fé, testemunham que não somente vale a pena ter esta 
experiência, como também saber que ela lhes deu um 
forte significado para tudo em sua vida. Pessoas que se 
encontravam em situação idêntica à dos jovens discípulos 
de Jesus, quando na triste noite que se sucedeu à morte e 
precedeu à ressurreição do seu Senhor. Hora em que não 
se diz convictamente “eu creio”, mas que também não “eu 
não creio”. Hora de pesadas dúvidas, hora difícil do vazio; 
tal como foi a angustiante expressão de Maria Madalena 
diante de um valor que não se encontrava onde ela pensava 
que Ele estaria: “levaram o meu Senhor e não sei onde 
o colocaram”. Esses puderam participar, logo após às 
dúvidas, do emocionante encontro com a Vida Ressurreta. 

Hoje muitas pessoas estão fazendo companhia 
aos dois caminhantes de Emaús (Lc 24.13ss), que 
andavam com o espírito perturbado e inquieto. Estes 
dois peregrinos se apresentam como uma parábola e 
uma profecia: a parábola é o que se passa no coração de 
muitos de nós: dúvidas inquietantes; a profecia aponta 
o Outro viajante, que surge trazendo a luz que clareia o 
Caminho em que se deve andar: Jesus.

Narra-se que a rainha Vitória, ao receber Disraeli, 
grande pensador, perguntou-lhe também sobre a sua 
vida espiritual. Após uma reflexão, ele respondeu: “Creio 
que sou a página em branco entre o Antigo e o Novo 
Testamento”. Muitas pessoas estão precisamente ali. 

Não são pagãs e não são cristãs, mas podem ser pré-
cristãs. Elas ocupam assentos nas igrejas, e até mesmo 
lideram muitas vezes, mas no íntimo carregam um vazio 
insustentável e desesperador. Isso é extremamente trágico!

Na época científica em que vivemos, por vezes, 
adquirimos a noção de que nada é verdadeiro se não 
puder ser verificado em um tubo de ensaio, visto num 
microscópio, enquadrados em uma forma matemática, 
ou dissecado em uma mesa de experimentos físicos. 
Isto é um engano trágico e terrível. O amor de uma mãe 
não se verifica por tais métodos, nem o amor de Deus, 
nem a esperança, nem a imortalidade, nem o encanto 
de uma sonata melodiosa, embora eles sejam tão reais e 
verdadeiros dentro de nossa experiência de cada dia. Esses 
são somente fenômenos que pertencem a outra esfera dos 
que pesam, medem e verificam a densidade de algo.

Todas as convicções religiosas do Cristianismo se 
alicerçam em experiências razoáveis. Ninguém jamais 
viu a Deus, mas estamos cercados por todos os lados de 
muitas evidências da Sua existência. Assim, também, 
é a ciência. O cientista que fala em “elétrons” não 
chegou a vê-los no microscópio. E a ciência não está 
errada por isso, pois crê que essas evidências apontam 
para a verdade. É pena que muitas pessoas, hoje, estão 
perdendo os valores deste caminho, porque não se 
dignam a andar por ele para verem que o caminho da fé
é sobremodo excelente! Amém.

Orar é a fé em ação O caminho da fé
Por Erasmo Vurlod Ungaretti Por Erasmo Vurlod Ungaretti
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RETIRO DE ADOLESCENTES (16 e 17)
De 15 a 18/06, na chácara. Inscrições após os encontros.

BATISMO - Dia 01/07, às 15h, na nossa chácara

CEIA - Dia 02/07, às 18h, no CAMAR (Rua Mali, 255)

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 maio

Bárbara Boger Vontobel (Sharon Vontobel - Porto Alegre)
Cezar Heitor da Silva Barbosa (Leandro - Porto Alegre)
Elias Filikoski (Samuel - Porto Alegre)
Fernanda Lopes (Thaise Gonçalves - Porto Alegre)
Melissa Holz Zang (Tatiana Zang - Porto Alegre)
Paula Lopes Jardim (Karin Nilson/Cláudia Farofa - Porto Alegre)

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

“...Não te envergonhes, portanto, do testemunho de 
nosso Senhor, nem do seu encarcerado; que sou eu; pelo 
contrário, participa comigo dos sofrimentos, a favor do 
evangelho, segundo o poder de Deus...” (2Tm 1.8)

Nos dias 20 e 21 de maio, nossas crianças de 10 e 11 
anos participaram de um retiro muito especial em nossa 
chácara, onde foram, através do testemunho do apóstolo 
Paulo e da ministração da tia Inês, confrontadas sobre 
sua “identidade em Cristo”, e sobre a necessidade de 
abandonar a antiga natureza, do velho homem e buscar 
constantemente a santidade do Senhor. 

Esta identidade requer a revelação de nossa adoção 
celestial que foi apresentada através de uma palavra 
sobre a paternidade de Deus ministrada pelo precioso 
irmão Eduardo Arakaki. Todas as crianças renovaram sua 
aliança e compromisso com o Senhor Jesus e puderam 
receber o abraço amoroso do nosso Pai amado.

No domingo de manhã as crianças de 11 anos, 
tiveram um café especial de despedida dos encontros 
de crianças, e uma preciosa palavra de boas-vindas ao 
grupo de adolescentes, do qual farão parte no próximo 
ano, que o querido casal Rubem e Daniele Rech trouxe.   

Se sou nascido de novo, colocado na família de Deus e 
possuo o Espírito do Senhor que em mim habita devo ter 
uma vida frutífera, como a que foi apresentada através 
da ilustração da parábola do semeador e de seus tipos 
de terrenos que representam os diferentes corações 
das pessoas. O querido tio Telmo mostrou que a palavra 
semeada com esperança em Deus, produz muito fruto. 

Oramos para que todas as crianças possam através 
da decisão que tomaram dizer, assim como Paulo:
“... combati o bom combate, completei a carreira, 
guardei a fé” (2Tm 4.7).

Retiro de crianças de 10 e 11 anos
Por Luis Teixeira

Paulo, o escravo de Cristo na prisão Momento precioso: crianças recebendo o abraço do Pai
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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


