
HÁ uma insistência que não deve e não pode 
desaparecer entre nós: é a insistência de sermos e 
andarmos cheios do Espírito Santo! 

A Palavra, no Novo Testamento, nos diz da 
perseverança apostólica no ensino e na prática. Os 
irmãos, na Igreja descrita em Atos, assim criam e 
ensinavam (Exemplo: Atos 2.4; 4.8,31; 6.3,5; 9.17, e 
assim por diante). Por que esta insistência na vida 
da Igreja? Para que ser cheio do Espírito Santo? Por 
que devemos andar sob esta condição? 

Alguns imaginam que é para que haja 
“manifestações” nos encontros da Igreja. Outros 
opinam que é uma experiência maravilhosa que todos 
deveriam ter. Ainda outros que é muito importante 
para sermos usados no meio da congregação. 

Mas nós temos a palavra de Jesus, definitiva 
para nós: “... recebereis poder ao descer sobre vós o 
Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto 

em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria 
e até os confins da terra”(Atos 1.8). Aí está bem 
claro que, apesar do que podemos esperar, a 
finalidade de sermos cheios  do Espírito Santo é 
a de sermos testemunhas dEle. Testemunhas de 
Jesus! Ele quer testemunhas! Uma testemunha é 
a pessoa que experimentou, viveu ou participou 
de algo. Nós somos testemunhas dELE! Que 
privilégio! Que bênção! Experimentamos 
diariamente a vida de Jesus. Participamos de Sua 
vida e da Sua obra. E queremos ser fieis a Ele, 
como suas testemunhas, em todo o tempo e em 
todo o lugar! Amém!

Mas reconhecemos que o poder para fazer isto 
não é natural, é sobrenatural. Vem do Alto. Vem de 
Deus. Necessitamos ousadia, coragem, intrepidez 
e discernimento! Ele mesmo quer isto para nós. 
Daí a concessão do Espírito Santo. Só Ele pode 
nos fazer assim. Aleluia!

Cheio do 
Espírito Santo? 
Por Moysés C. de Moraes
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Incentivamos o convite a amigos e parentes
que estão sendo evangelizados a participarem

das reuniões da igreja nas casas.

Em Malaquias descobrimos que há uma reprovação de Deus 
aos sacerdotes porque estavam desprezando a palavra de 
Deus (Malaquias 2:7-8). Tornaram-se negligentes no ensino 
da Sua palavra. Mais do que isso, ensinavam coisas que não 
correspondiam à verdade da Palavra de Deus. Por tudo isto 
levaram muitos a tropeçarem.

Sabemos que todos nós somos sacerdotes, ministrando 
a Deus e uns aos outros (1Pedro 2:9, Apocalipse 1:6), 
ensinando e praticando sua vontade com fidelidade e temor, 
a partir de um relacionamento vivo e constante com a 
Palavra, que é o próprio Senhor (João 1.1). Logo, precisamos 
avaliar qual tem sido o papel da palavra de Deus na nossa 
vida e em relação a nosso serviço aos irmãos.

O que recebermos do Senhor vamos compartilhar e 
edificar uns aos outros nos encontros da igreja nas casas.

03 a 09/jul
Leitura: Mateus 24.35 e 1 Pedro 1:23-25
A palavra de Deus é viva e permanente. Em um mundo
de coisas passageiras, eu tenho me refugiado na certeza 
de que a palavra de Deus permanece eternamente?
O que isso significa para mim? Decorar: Mateus 24.35.
10 a 16/jul
Leitura: 1 Tessalonicenses 2.13 e Hebreus 4:12-13
A palavra de Deus é viva e eficaz. Não é para nos dar apenas 
conhecimento, mas ela é poderosa para transformar a vida 
daqueles que creem. Eu tenho permitido que a palavra 
opere na minha vida? Como isso é possível?
Decorar: Hebreus 4.12.
17 a 23/jul
Leitura: Mateus 4:4 e Hebreus 5.13-14
A palavra de Deus é o nosso sustento. A palavra de 

Deus nos sustenta nas dificuldades, ilumina nossos 
caminhos e nos guarda nas tentações. Entretanto, 
assim como precisamos nos alimentar de pão todos os 
dias para termos o sustento físico, também precisamos 
nos alimentar da palavra diariamente para sermos 
sustentados por ela. E a prática da Palavra é que vai 
nos fazer crescer saudáveis. Eu tenho me alimentado 
diariamente das palavras que procedem da boca de 
Deus? Não se trata de obrigação, mas de necessidade. 
Tenho praticado o que recebo do Senhor?
Decorar: Mateus 4.4.
24 a 30/jul
Leitura: João 17:14-19
A palavra de Deus é a verdade. Em um mundo onde a 
verdade é relativizada e tudo é questionado, eu tenho 
confiado que a palavra de Deus é a verdade? Tenho me 
posicionado diariamente com base no que ela diz e 
lutado contra a incredulidade? Decorar: João 17.17.
31/jul a 06/ago
Leitura: Romanos 1:16-17 e 10.13-17
A palavra de Deus é o poder de Deus. É necessário 
que estejamos transbordando da palavra de Deus para 
que, através de nossas atitudes e de nossas palavras, 
pessoas possam ser conduzidas ao Senhor. A palavra 
tem mudado a forma como me relaciono com o mundo 
e como eu evangelizo? Como Deus pode manifestar seu 
poder através de mim? Decorar: Romanos 1.16.

EM PRIMEIRO LUGAR, CHAMAR O SENHOR JESUS 
PARA DENTRO DA SITUAÇÃO. Temos a ajuda do Pai, do 
Filho e do Espirito Santo. 1Coríntios 10.13 diz que Deus é 
fiel, não nos sobreveio tentação que fosse além de nossas 
forças (sobre-humana), porém, junto com a tentação nos 
mostrará um caminho de escape de modo que possamos 
suporta-la. Hebreus 2.18 / 4.14,15 e Judas 24.25 mostram 
como Jesus em tudo foi tentado; assim Ele é poderoso 
para nos libertar e guardar de todo tropeço.

TER UMA ATITUDE CONSTANTE DE VIGILÂNCIA E 
ORAÇÃO. Em Mateus 6.13 Jesus nos ensinou na oração 
do “Pai Nosso” de pedirmos ao Pai que Ele não nos deixe 
cair em tentação e em Mateus 26.41 novamente Jesus nos 
exorta a vigiar e orar para não entrarmos em tentação pois 
o espirito está pronto (atento,alerta), mas a carne é fraca. 
Complemente a leitura com Efésios 6.18 e 1Pedro 5.8,9

ENCHER-NOS DA PALAVRA DE DEUS. No Salmo 
119.9-11 o salmista traz o segredo de como o jovem 
manterá puro o seu caminhar: Observando-o segundo a 
Sua palavra “...guardo a tua palavra no meu coração para 
não pecar contra ti”. A palavra de Deus gera em nós um 
santo temor para nos afastar do mal e nos dar sabedoria 
e prudência (Provérbios 1.7). Complemente a leitura com 
Mateus 4.1-11 vendo como em tudo Jesus combatia o 
diabo com a palavra de Deus (a espada do espírito em 
Efésios 6.17). “Está escrito” e “também está escrito”!

FUGIR DA TENTAÇÃO E CORRER PARA A LUZ DO 
SENHOR E O CORPO DE CRISTO! Em 1Coríntios 6.18 
e 2Timóteo 2.22 há uma palavra apostólica clara de 
fugir da impureza e das paixões da mocidade ....ou 
seja nada de “flertar” com o pecado, nem dar lugar a 
oportunidades planejadas para o pecado (Romanos 
13:14 na versão NVI: “não fiquem premeditando como 
satisfazer os desejos da carne”). Pedir ajuda aos irmãos 
em oração e trazer para luz, não somente a queda 
(arrependimento, confissão, perdão e restituição), 
porém desmascarar a tentação.

REVESTIR-NOS DE TODA ARMADURA DE DEUS, 
E SE FORTALECER NO SENHOR E NA FORÇA DO SEU 
PODER (Efésios 6.10-18). Uma prática diária, algo 
consciente e disciplinado, com toda oração e súplica, 
orando no espírito - Cinturão da Verdade (pois o diabo 
é o pai da mentira); Couraça da Justiça (guardando o 
coração= sentimentos e emoções) Jesus é nossa justiça! 
Calçando  os pés com a disponibilidade e alegria de 
proclamar o evangelho da paz; usando o Escudo  da Fé 
para apagar os dardos inflamados do maligno; usando 
o Capacete da Salvação (guardando os pensamentos, 
Filipenses 4.8), e a Espada do Espírito Santo que é 
a palavra de Deus. Não deixar nenhuma parte sem a 
proteção do Senhor Jesus! 

RESISTIR FIRMES NA FÉ.  Efésios 6.13,14 e  Tiago 
4.7: “Sujeitai-vos a Deus; mas resisti ao diabo e ele 
fugirá de vos” 1Pedro 5.9 ... resistam-lhe firmes na fé,ou 
seja, uma atitude firme. Tomar postura é dar um basta 
no ataque covarde do inimigo. Em voz alta declarar: 
Arreda diabo!! Chega!, “vai de retro” assim como disse 
Jesus em Mateus 4.10.

ENCHER-NOS DO ESPÍRITO SANTO TODOS OS 
DIAS, em todo tempo, hora e circunstâncias. (Gálatas 
5.16-25). O Foco não é na tentação e possível queda; 
porém no Senhor Jesus (Hebreus 12.1-3) e no amado 
Espirito Santo. Viver e andar, ser cheio do Espírito Santo 
e guiado por Ele, o Parácleto = Consolador, Assistente, 
Fortalecedor, Encorajador, nosso Socorro, e assim: 

“Os que são de Cristo e pertencem a Ele, já 
crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Se 
vivemos no Espirito, andemos também PELO ESPÍRITO, 
em uma Vida de Vitória!

Recursos de Deus 
para uma vida pura
Por Jan Gottfridsson

Palavra ministrada 
aos jovens e adolescentes
em Porto Alegre e Canoas.
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(“Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com 
eles...” Hebreus 13.3)

É com muita alegria que compartilhamos com a 
amada igreja a obra tremenda que o Senhor Jesus tem 
realizado na Penitenciária Estadual de Canoas - PECAN.

Neste primeiro ano de trabalho cerca de cento e 
trinta detentos desceram às águas, entregando suas 
vidas a Jesus. No primeiro batismo, em 03 de setembro 
passado, muitos presentes, inclusive serventuários, 
se emocionaram por ver a mudança ocorrida na vida 
daqueles homens. Aliás, nosso amor, oração e serviço 
não se limita aos detentos. Queremos abençoar e 
estamos disponíveis para falar do amor de Jesus
a todas as pessoas que desejem ouvir a Palavra de Deus 
naquele local.

Na continuidade da obra, visitamos algumas famílias 
de presos, as quais são igualmente ministradas e 
recebem uma cesta básica. Os que são colocados em 

liberdade continuam recebendo nossa ajuda no processo 
de reinserção no mercado de trabalho.

Nos últimos domingos de cada mês (desde abril), 
Armindo e equipe programam um almoço na chácara 
do Projeto Restaurar, em Alvorada, para os familiares 
dos que ainda estão presos, bem como àqueles que 
já ganharam a liberdade. Lá, além de um gostoso 
churrasco, eles ganham uma cesta básica, roupas e 
o que não poderia faltar: a dádiva mais preciosa, a 
mensagem do Evangelho do Reino. No último almoço, 
quatro esposas entregaram suas vidas para o Senhor 
Jesus. Agora, é prepará-las para o batismo. 

Assim, cremos que estamos atendendo o chamado do 
Senhor, e gostaríamos que mais irmãos pudessem nos 
ajudar, pois são inúmeros os pedidos de visita; porém, 
ainda somos poucos (apenas oito). Quando todos os 
complexos da penitenciária estiverem funcionando, 
serão em torno de dois mil detentos (hoje são 400). 
Nossa equipe precisaria aumentar, e muito.

Por fim, separamos três testemunhos preciosos 
(omitimos os nomes para preservá-los): 

Um preso, recém batizado, testemunhou que na 
audiência em que seria tomada decisão sobre 
sua soltura, o juiz lhe perguntou se havia ou não 
participado do fato criminoso. Ele confessou que 
sim. Se tivesse mentido e dito que não, poderia ter 
sido solto. Mas, como agora é um discípulo de Jesus, 
falou a verdade, admitiu seu pecado e, por isto, teve 
que retornar para o presídio. Isto aconteceu num 
dia muito difícil, onde dois apenados (um deles 
batizado) haviam brigado. Lembro de estarmos 
bem desanimados por isto. Quando ele deu este 
testemunho positivo perante todos, veio sobre nós 
um “bálsamo de alegria” e fortalecimento da fé, 
renovando nossas forças.

Outro escreveu esta carta:

“Gostaria de agradecer aos pastores que têm vindo 
aqui no presidio; agradecer ao pastor e aos demais. 
Graças a Deus, agora a minha vida tem sentido. Sei 
de onde venho e para onde vou e sei onde é meu 
lugar. Com as palavras que saem da boca de cada 
irmão eu enxergo trovões, cada um atingindo meu 
coração. Cada um tem um brilho especial. Para mim 
é muito importante cada culto, cada oração. Peço a 
todos que orem por mim e minha família. Se Deus é 
por nós quem será contra nós. (16/01/17)”.

O terceiro testemunho é o mais recente e mais 
impactante:

Um preso pediu ajuda para se reconciliar com Deus 
pois estava “desviado”; ele e a esposa. Ministramos 
com ele que logo pediu perdão ao Senhor e foi 
reconciliado. A seguir, nos entregou um bilhete para 
passarmos à sua mãe e à sua esposa relatando a sua 
reconciliação com Deus. Dias após, ao contatarmos 
com sua mãe, ela nos contou, aos prantos, que 
seu filho estava morto. Ele tinha sido liberado da 
prisão, de surpresa, 3 dias depois de conversarmos 
com ele. Ao chegar na casa da esposa, ele e ela 
foram brutalmente metralhados. Ele teve morte 
instantânea. A esposa, que levou vários tiros, está 
no hospital. Contamos então para a mãe o que tinha 
sucedido no presídio e lemos o bilhete para ela. Ela 
chorou, mas ficou consolada pois sabe que seu filho 
está com Jesus, já que se reconciliou em tempo. Ela 
agradeceu a Deus e a nós por nos dispormos a sermos 
instrumentos do Altíssimo. 

TODA A HONRA E TODA GLÓRIA AO SENHOR!

Encarcerados,
mas salvos por Cristo
Por Jerônimo Silva
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BATISMO - Dia 05/08, às 15h, na nossa chácara

CEIA - Dia 06/08, às 18h, no CAMAR (Rua Mali, 255)

RETIRO DE EDIFICAÇÃO
De 18 a 20/08, na chácara

RETIRO DE CURA DA ALMA
De 25 a 27/08, na chácara. Inscrições via discipuladores 
após os cultos.

RETIRO DE CASAIS (Telmo e Heloisa)
23 a 25/08 e 30/08 a 01/09, na Aliança
(Av. Baltazar de Oliveira Garcia, 3580)

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 junho

Estevan Fernandes Silva
(Everton Eliezer Silva - Porto Alegre) 
Milene Teixeira de Lemos
(Maiara Monteblanco de Miranda - Porto Alegre) 
Luci Boleto Amaro
(Edda Pfluger - Porto Alegre)

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

“Conheçamos e prossigamos em conhecer ao 
Senhor; como a alva, a sua vinda é certa; e ele 
descerá sobre nós como chuva, como chuva serôdia 
que rega a terra.” (Oseias 6.3)

Durante os dias 15-18 de junho, aconteceu mais um 
retiro de adolescentes. Mais de 120 adolescentes, com 
idade entre 14 e 17, junto com uma equipe de jovens e 
casais, se reuniram na nossa chácara para um tempo 
muito especial. Recebemos aqui o querido Samuel Farias, 
que tem servido e pastoreado em Campina Grande, na 
Paraíba, e que já há algum tempo se tornou um grande 
amigo dessa geração de jovens e adolescentes.

Samuel nos mostrou com muita graça que, para 
vivermos no amor de Deus, é necessário que nós o 
conheçamos. E, assim, juntos caminhamos na direção do 
conhecimento de Deus, vendo como Pai, Filho e Espírito 
Santo se revelam a nós...

Aprendemos sobre o amor de Deus, revelado a nós 
em Cristo Jesus e derramado em nós pelo Espírito Santo. 
Vimos que Deus é Espírito e tivemos nossa identidade 

restaurada como filhos de Deus, filhos espirituais! 
Deus se revelou também como o Pai, que estendeu seus 
braços para nos perdoar e nos receber, em adoção, para 
proteger, prover e cuidar. Nosso Deus é Santo, Ele é Luz, 
Ele é Juiz e é Temível. Diante de tão grande revelação 
de Deus sobre nós, e debaixo dessa chuva de amor que 
recebemos, muitos foram curados de feridas, de rejeição, 
libertos das acuações do inimigo, levados à convição 
de pecados e ao arrependimento! Uma obra profunda 
e difícil de ser descrita, que vai muito além do que os 
olhos naturais podem ver!

Para enriquecer ainda mais esse retiro, um grupo 
de quase 100 jovens foi até lá para compartilharmos 
de uma tarde de sol juntos, e um grande encontro 
à noite, de muita alegria e comunhão! E no final do 
retiro, domingo de manhã, muitos pais de adolescentes 
também participaram, recebendo uma preciosa palavra 
de Deus, através do Samuel.

Saímos todos renovados, lavados, fortalecidos, 
prontos para prosseguir em conhecer nosso Senhor, 
desejando mais e mais viver no Seu amor.

Retiro de adolescentes - Junho/2017
Por Nícolas Wondracek 
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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


