
Nestes últimos tempos temos ouvido expressões 
como Apóstolo, Arquiapóstolo, Paipóstolo ou nomes 
semelhantes, colocados como títulos, como se alguém 
alcançasse uma hierarquia mais elevada na igreja, mas o 
Senhor Jesus, quando se referia à autoridade, disse: “Não 
é assim entre vós” Mt 20.26. Esta situação não é exclusiva 
dos nossos dias, mas vem ocorrendo desde o início da 
Igreja. O Senhor adverte a igreja de Corinto, por meio 
de Paulo, a não se enganarem com os super apóstolos e 
principalmente com os falsos apóstolos (2 Co 11.5 e 13).

Apóstolo significa enviado e, para que não 
desprezemos a natureza deste serviço celestial, 
precisamos nos fixar em Jesus, que é o Apóstolo e 
Sumo Sacerdote de Deus (Hb 3.1). “Eu vim para fazer a 
vontade daquele que me enviou” Jo 5.30. O apostolado 
de Jesus consiste em salvar o perdido por meio dele 
mesmo (Jo 3.17) e construir a casa de Deus, na qual Ele 
mesmo é a pedra angular (Ef 2.20). 

Depois da ascensão de Jesus, o seu apostolado teve 
continuidade através da vida de seus doze discípulos, 
os quais o Senhor chamou de apóstolos (enviados), 
“Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio”. 
E posteriormente o próprio Senhor concedeu alguns 
para apóstolos como também profetas, evangelistas, 
pastores e mestres (Ef 4.11), para preparar o seu corpo 
na continuidade do seu ministério de proclamar salvação 
e edificar a casa de Deus (Mt 28.18-20 e Ef 2.21-22).

Portanto, todos nós somos fruto do apostolado de 
Jesus, enviado por Deus, e sendo assim, precisamos 
vigiar e depender do Espírito Santo para que toda ação 
apostólica da igreja tenha o mesmo objetivo da vida do 
Supremo Apóstolo Jesus. 

Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, para que 
o mundo fosse salvo por ele. Jo 3.17

Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, 
e perseveravam na doutrina dos apóstolos. At 2.41-42

JESUS E SEU 
APOSTOLADO
Por Otocar e Demetrius
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Incentivamos o convite a amigos e parentes 
que estão sendo evangelizados a participarem 
das reuniões da igreja nas casas.

Durante o mês de AGOSTO queremos concluir a revisão 
do livro de Malaquias. Vamos lembrar as últimas coisas 
que o Senhor falou a seu povo naquele tempo, as quais 
servem ainda hoje para nossa refl exão, arrependimento 
e mudança, bem como incentivo para perseverar naquilo 
que agrada a Deus.

Em cada encontro LEIA OS TEXTOS ABAIXO, juntamente 
com os TEXTOS BÍBLICOS INDICADOS. O que recebermos 
do Senhor vamos compartilhar e edifi car uns aos outros 
nos encontros da igreja nas casas.

07 a 13/ago
Leitura: Malaquias 2:10-16
A aliança e a lealdade nos relacionamentos, em especial na 
família, tem como referência absoluta o caráter de Deus. 
Tudo o que Ele prometeu, toda aliança que fez, Ele cumpre, 
especialmente em relação a nós, pecadores e desleais, que 
recebemos vida e fomos salvos da condenação eterna por 
causa do seu amor e misericórdia. Se queremos que nossa 
vida e família sejam instrumentos para a glória de Deus, 
precisamos levar a sério o compromisso e a aliança que 
temos uns com os outros (e com Ele), a começar por nossa 
casa. Vamos aproveitar esse tempo para testemunhar e 
orar uns pelos outros. Decorar: Ml 2.10.
14 a 20/ago
Leitura: Malaquias 3:6-12
Ídolo é qualquer coisa ou pessoa colocado no lugar de 
Deus, e que se torna a base de nossa confi ança. Em Mateus 
6.24 Jesus disse que não podemos servir a dois senhores, 
Deus e Mamom (as riquezas); no versículo 25 continua 
falando que esse é o motivo da ansiedade quanto ao comer 
ou vestir (Por isso... não andeis ansiosos pela vossa vida...). 
Em Malaquias vemos uma advertência quanto ao dízimo, 
mas por trás desse assunto está a confi ança, a atenção, 

a prioridade dada às riquezas. Ofertar não é um ato entre 
homens, mas uma declaração de confi ança e gratidão 
ao único e poderoso Deus. Ninguém pode roubar Deus, 
que é dono de tudo (vr. 8), nem Ele está interessado em 
“nossas” riquezas. Ele quer que o coração de seus fi lhos 
seja totalmente Dele. Decorar: Ml 3.6.
21 a 27/ago
Leitura: Malaquias 3:13-18
O temor a Deus está ligado à compreensão de que Ele é 
um Deus justo. Seu amor e misericórdia triunfaram sobre 
a condenação do pecador, mas não eliminaram o juízo, que 
foi suportado por Jesus, na cruz. Se permanecemos Nele, 
somos guardados em sua Justiça; saindo dessa posição 
nos sujeitamos ao seu juízo. O Senhor nos chama para 
estarmos debaixo desse abrigo eterno, como fi lhos que o 
amam, como seu “particular tesouro”.  Decorar: Ml 3.17.
28/ago a 03/set
Leitura: Malaquias 4
Através de Cristo, o sol da justiça, fomos salvos da maldição 
e da condenação do pecado. E por meio dele vamos estar 
para sempre na casa do Pai. O chamado de Deus para nós 
é o mesmo que encerra o livro de Malaquias, usando uma 
fi gura terrena (a família) para nos lembrar do seu propósito 
celestial e eterno: converter nosso coração a Ele. Sem 
soberba, sem perversidade, com temor, mas quebrantados 
e humildes, cheios de fé e esperança, por que o dia de 
Cristo se aproxima. Vamos nos animar com essa palavra. 
Decorar: Ml 4.2a.

DE CASA EM CASA

Joel & Rafaela

Julho 2017

CaCaC sasa asas mama emem nene tntn otot soso
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A obra de Cristo já foi consumada na cruz e Ele já 
enviou o Seu Espírito Santo que habita em cada um de 
nós e quer se manifestar grandemente em todos e a 
cada momento. Por isso, não precisamos mais esperar 
e clamar por um avivamento, mas sim, vivermos como 
uma igreja avivada, onde a abundância da vida de Cristo 
se manifesta em cada um dos membros. 

O foco não está no encontro como evento e sim no 
que acontece quando o Corpo de Cristo está junto, em 
família, onde seus dons estão livres para se manifestar e 
a vida de Cristo pode fl uir em cada um. Quando estamos 
juntos há um cuidado mútuo de companheirismo, 
edifi cação, aconselhamento, relacionamento, VIDA 
PLENA!  Somos FAMÍLIA.

“Consolai-vos, pois, uns aos outros e edifi cai-vos 
reciprocamente, como também estais fazendo.” 1 Ts. 4:18

“Exortamo-vos, também, irmãos, a que admoesteis 
os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os 
fracos e sejais longânimos para com todos.”  1 Ts 5.11-14

Portanto, estamos juntos, como Corpo, Igreja, fi lhos 
de Deus e irmãos uns dos outros, uma família, que se 
reúne para colocar as conversas em dia e assim receber 
admoestação, consolo e amparo; para cear, abençoar, 
adorar e louvar ao nosso Senhor, Rei e Criador, nosso 
PAI. Isto não pode ser um peso, uma obrigação, ou 
simplesmente, chato e monótono. Pois cada um tem!

Não é preciso ser muito maduro, eloquente ou 
superdotado. Somos todos como crianças, mas juntos 
podemos aprender e ser aperfeiçoados por Deus.

Devemos nos encher de uma expectativa santa 
das coisas que Deus quer fazer quando o Seu povo 
se reúne, seja na igreja da casa, a igreja na casa ou na 
congregação, pois Ele mesmo prometeu que: “Porque, 
onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali 
estou no meio deles.” Mt 18.20.

ALELUIA! Deus é o nosso Pai, somos seus fi lhos, 
irmãos uns dos outros, UMA FAMÍLIA!

A EXPECTATIVA DO QUE DEUS QUER FAZER 
QUANDO O SEU POVO SE REÚNE
Por Elisabeth Stobbe
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Quando o avião, vindo de Istambul, aterrissou em 
Amã, na Jordânia, na madrugada do dia sete de junho, 
meu coração acelerou naturalmente, como acontece 
toda vez que chego em algum lugar do Oriente Médio. A 
emoção de dar continuidade ao nosso projeto, que já dura 
20 anos, é intercalada pela tenção que nos dias de hoje 
existe nos aeroportos de todo o mundo. Particularmente, 
nos últimos três anos, minha chegada em diferentes 
países dessa tumultuada região, tem sido marcada por 
longas abordagens de agentes de segurança. Entretanto 
nada disso, consegue roubar a alegria de servir a 
Deus em uma seara que tem muito trabalho e poucos 
trabalhadores. Porém, para minha surpresa, dessa vez 
foi diferente. Um agente aeroportuário, enviado pelos 
nossos amigos, esperava a mim e a minha esposa Rosana 
na saída do avião e fez com que essa entrada no país 
fosse absolutamente tranquila. O homem desconhecido 
parecia um anjo. Ia na frente falando em árabe e liberando 
tudo e abrindo as portas.

Depois de um breve descanso, na casa de meu 
amigo Amer Matalka que desde o primeiro dia em que 
cheguei na Jordânia tem sido um parceiro fi el, fomos 
para a reunião na primeira agenda dessa emblemática 
e importante etapa de trabalho, que marcaria a 
continuidade de nosso ministério na região.

A Igreja Aliança, que nos recebeu nesse primeiro dia, 
é uma das verdadeiras embaixadas do Reino de Deus no 
Oriente Médio. Seus projetos acolhem e ajudam milhares 

de pessoas nessa época difícil. O rebanho aumenta 
naturalmente no meio da crise, porém, sempre é bom 
encontrar essa gente fi el que mantém a chama acesa do 
evangelho no decorrer dos anos. Para esta reunião de 
quinta feira, que é a principal da igreja, antes de sair de 
Porto Alegre recebi um recado de um dos líderes: você 
vai ministrar o louvor e por favor, nos fale sobre o Espírito 
Santo. A mensagem ardeu meu coração, justamente 
por estar sendo este o assunto que tem me impactado 
nos últimos dias. Tenho tido experiências ministeriais 
marcantes com o Espírito de Deus, e este pedido só 
confi rmava a direção. Não preciso dizer o quanto este 
encontro foi abençoado. A atmosfera era aquecida pela 
doce presença do Senhor em nosso meio.

No dia seguinte, seria a tão esperada reunião 
comemorativa de meus vinte anos de ministério na 
região. A Igreja Assembleia de Deus abriu as portas para o 
evento, que incluía café da manhã as reuniões e o almoço 
no meio da tarde. Tive a surpresa de receber um grupo de 
amigos do Líbano liderados pelo músico Lou Saloun. Os 
demais eram também músicos e pastores de Amã assim 
como vários brasileiros que moram ou visitam a região 
e também se fi zeram  presentes. Por quase três horas 
louvamos a Deus e pude compartilhar as diversas facetas 
de nosso ministério que inclui inúmeras gravações de 
CDs, DVDs, programas de rádio e vídeo clipes. Também 
publicamos um dos meus livros na língua árabe e 
organizamos 14 congressos de adoração envolvendo 
uma grande parte da cristandade de cerca de 17 nações 
da região. Contudo, o que para mim foi mais relevante, é 
o relacionamento de confi ança, amor e amizade profunda 
entre todos os que fi zeram parte desse longo e bem 
sucedido projeto gerado por Deus em nosso coração. 
Projeto esse, que trouxe bênção e edifi cação a todos nós 
que dele participaram.

JORDÂNIA 2017 - 20 ANOS
Por Asaph e Ligia Rosana Borba
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Nos dias seguintes, ainda ministramos novamente na 
Igreja Aliança, Igreja Batista e Igreja do Nazareno, todas 
em Amã, e ainda na Assembleia de Deus de Zarqa, cidade 
a 40 minutos de Amã. O assunto era sempre o mesmo: O 
derramar do Espírito Santo e a unidade da Igreja. Em um 
dos aeroportos compus um cântico novo sobre os rios de 
água viva, o qual traduzimos em uma das noites e foi de 
grande bênção por onde passávamos. 

A segunda etapa da viagem foi marcada pela 
nossa participação na gravação do novo CD e DVD do 
ministério de Louvor Diante do Trono, de Belo Horizonte, 
Minas Gerais, liderado por nossos amigos, Gustavo e Ana 
Paula Bessa, que chegaram na Jordânia acompanhados 
da família, banda, técnicos e um contingente de 180 
fervorosos irmãos com quem cantamos e louvamos a 
Deus por cinco dias, pois além da gravação, diariamente 
tínhamos momentos intensos de celebração e oração 
em lugares como Petra, o deserto de Wadi Rum, Monte 
Nebo, aonde Moisés avistou a Terra Prometida, e nas 
ruínas de Jerash uma das decápolis bíblicas. Sem dúvida 
esses lugares turísticos do pequenino e aconchegante 
Reino Hashemita da Jordânia, nunca antes receberam 
uma celebração a Deus e a Cristo como esta que fi zemos. 
Em cada lugar oramos e profetizamos paz, prosperidade 
e bênção a essa nação que hoje abriga cerca de 4 milhões 
de refugiados oriundos dos países vizinhos que estão em 
guerra a mais de cinco anos.

Para o futuro deixamos a possibilidade de 
investimentos em conferências que visem alcançar, 
majoritariamente a geração mais jovem que, assim como 
em toda parte, gradativamente tem perdido a identidade 
com a Igreja. Esperamos poder colaborar com essa 
urgente realidade agravada ainda, por um êxodo dessa 
nova geração, para países desenvolvidos onde buscam 
estudo e trabalho e segurança.

Que venham mais vinte anos. Queremos continuar 
abençoando esta parte distante e extremamente 
necessitada do Corpo de Cristo, com quem
temos um profundo vínculo de amor.

2008 - Com Amer e Hussan

2017 - Com a igreja em Aman
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“Depois disto, o Senhor designou outros... e os 
enviou de dois em dois, para que o precedessem em 
cada cidade e lugar aonde ele estava para ir.” Lc 10.1

Com esta palavra, no ano 2000, o grupo de discípulos 
que reunia na nossa casa, de Adriano e Bernadete, saiu para 
cumprir a ordem de fazer discípulos nas suas localidades. 
Havia irmãos de Porto Alegre, Canoas, Gravataí e Viamão. 
Os dois discípulos enviados para Gravataí foram João Traian 
Dvorschi e Antônio Augusto Rodrigues com suas famílias.

Estavam ligados à congregação de Porto Alegre, mas em 
vez de se reunirem com eles, eram assistidos em Gravataí 
pelos seus líderes, semanalmente. O Senhor acrescentava 
dia após dia os que iam sendo salvos, e as primeiras 
conversões fortaleceram a fé dos irmãos. Basta citar que 
em outro tempo havia uma congregação de irmãos de Porto 
Alegre, mas infelizmente já então dispersada.

Em 2002, numa celebração da ceia em Porto Alegre, os 
discípulos de Gravataí foram apresentados no encontro, 
uns 20 irmãos; estimulados a conhecê-los. Assim outros 
que moravam lá, mas congregavam em Porto Alegre, 
foram aproximados e se juntaram a eles, e a igreja crescia 
em número e em fé. Neste dia recebemos uma palavra 
de uma irmã de que a marca desta congregação seria a 
alegria, palavra preservada até hoje entre nós.

Passado um tempo, o Senhor trouxe uma direção 
clara de que nós, Adriano e família, deveríamos nos mudar 
para Gravataí. O Senhor queria fortalecer os vínculos de 
discipulado e companheirismo e a igreja nas casas. Com 
a bênção do presbitério em Porto Alegre, em fevereiro de 
2004 nos mudamos. Em 2003, Ricardo Dvorschi e família 
já haviam nos precedido. Éramos então 60 discípulos, 
reunindo num galpão do Atlético Clube Cerâmica. Apesar 
da simplicidade, foram tempos preciosos de comunhão e 
adoração ao Senhor Jesus.

No mesmo ano recebíamos reforços de Dione e 
família, enviados por Porto Alegre para cooperar nesta 
obra maravilhosa que o Senhor estava fazendo, quando 
também seguiram alguns irmãos do setor Humaitá. 
Adriano e Dione fizeram uma aliança em cooperarem 
mutuamente no cuidado daquelas vidas.

Com o crescimento da igreja, alugamos o anfiteatro 
da Escola Gensa, onde permanecemos até 2013. 
Neste período Adriano e Dione foram constituídos 
presbíteros sobre a congregação, em junho de 2009; e 
em 2011 constituímos dois diáconos, Tavares e Traian. 
Antes de chegarmos ao Recanto Fiesta na parada 68, 
nos reunimos por meio ano na Chácara em Viamão. Ali 
no Recanto Fiesta estamos até hoje com 250 irmãos, 
reunidos em 31 grupos e estendendo-nos para Glorinha 
e atualmente também para Sapucaia do Sul. No Salão 

da 68, como é conhecido entre nós, congregamos aos 
domingos. Rua São Paulo n° 900, bairro São Luiz. Estão 
todos convidados, nossa programação do mês:

1º domingo - Ceia às 11h com almoço 
comunitário, cada um traz algo para a refeição.
2º e 3º domingo - Encontro às 18h
4º domingo - Encontro às 16h nas praças da 
cidade para testemunhar do Reino de Deus em 
nossa vida e pregar o evangelho.

No sábado que antecede o domingo nas praças, 
os jovens se reúnem no Salão da 68 às 20h, onde temos 
um encontrão com demais congregações ligadas a 
Porto Alegre. Nos demais sábados os jovens se 
encontram nas casas.

Contatos através do site 
www.igrejaemgravatai.com.br

GRAVATAÍ  
A história de uma 
congregação
Por Adriano Alves
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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.

CURSO CASADOS E FELIZES (com Telmo e Eloisa Weber)
De 23 a 25/08, das 20 às 22h, na Aliança,
(Av. Baltazar de Oliveira Garcia, 3580 - Jardim Leopoldina)

CURSO PAIS RESPONSÁVEIS
Dias 30 e 31 de Agosto e 1° de Setembro

BATISMO - Dia 02/09, às 15h, na nossa chácara

CEIA - Dia 03/09, às 18h, no C.A.M.A.R. (Rua Mali, 255) 

RETIRO DOS JOVENS (a partir dos 18 anos)
De 08 a 10/09, na chácara. Inscrições abertas.

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.

Confi ra a agenda completa em
www.igrejaempoa.com.br

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

LOCAIS E 
HORÁRIOS
DOS ENCONTROS
DA CONGREGAÇÃO

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)

(congregações servidas por nós)

REGIÃO 
METROPOLITANA

Batizados no mês de julho
Sara Ribeiro
(Mariluce - Viamão)

Sidnei Gomes da Silva
(Claiton - Viamão)

Rihanna
(Thaíse - Viamão)

Louvemos ao Senhor por estas vidas redimidas e oremos por elas.

Responsável: Telmo Weber (51) 3779-6593 webertelmo@gmail.com e equipe editorial
Tiragem: 1.200 exemplares distribuição interna e gratuita

Informativo com o propósito de servir o Corpo de Cristo

Comunicações



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

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.


