
 "...Então, as porás perante o SENHOR, teu Deus, e te 
prostrarás perante ele. Alegrar-te-ás por todo o bem que 
o SENHOR, teu Deus, te tem dado a ti e a tua casa..." 
Dt 26.10,11

" E , vendo eles a estrela, alegraram-se com grande 
e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com 
Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram; e, abrindo os 
seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso 
e mirra" Mt 2.10,11

Dois textos preciosos que nos falam de que a oferta 
que fazemos ao Senhor com os recursos que dele 
recebemos, procede de um coração profundamente 

agradecido, maravilhado com a bondade e a misericórdia 
do Senhor. Não com tristeza, necessidade ou obrigação, 
mas em ADORAÇÃO e GRATIDÃO. Corações prostrados 
diante daquele que disse NADA TE FALTARÁ.

O que vemos nestes textos não é a ênfase nos 
valores ofertados, mas na motivação da oferta, que 
estava cheia de HONRA e ADORAÇÃO ao Senhor.

A oferta da viúva pobre era de um valor 
insignificante, mas a ADORAÇÃO e a GRATIDÃO do 
seu coração, recebeu a aprovação do seu Senhor.

Em Isaías 33.6 lemos: "...o temor do Senhor será o 
teu tesouro"

ADORAÇÃO E GRATIDÃO
Por Moacir Adornes
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Incentivamos o convite a amigos e parentes 
que estão sendo evangelizados a participarem 
das reuniões da igreja nas casas.

Em Gálatas, Paulo usa duas expressões cheias de 
significado: “[eu/nós] em Cristo” e “Cristo em mim”. 
Mesmo que não tenhamos total compreensão de toda 
a extensão e importância da identificação com nosso 
salvador, essa união com o Senhor Jesus é verdadeira 
e nos capacita a viver a nova vida e a testemunhar 
aos outros que ainda não o conhecem. Por isso, em 
SETEMBRO e OUTUBRO vamos meditar no que a Bíblia 
diz acerca da pessoa e da obra de Jesus e proclamar ao 
mundo as virtudes desse maravilhoso Deus.

04 a 10/set 
Deus eterno, que criou todas as coisas. 
LER: João 1:1-14, Colossenses 1:13-20. 
Memorizar: João 1:1-3. 
A eternidade de Jesus é um de seus atributos mais 
sublimes, pois nos revela seu caráter divino e nos dá um 
vislumbre da natureza do seu amor por nós. Portanto, 
minha fé deve começar no fato de que Jesus é Deus e 
de que foi pelo seu poder que tudo foi criado. Vamos nos 
edificar, compartilhando sobre essas verdades para que, 
por elas, nossa fé seja fortalecida.

11 a 17/set 
Deus de amor, que se humilhou e se fez homem como nós 
LER: Filipenses 2:5-8, Hebreus 2:14-18. 
Memorizar: Hebreus 2:18. 
Jesus manifestou o que é humildade, pois, sendo Deus, 
se fez homem e, sendo homem, se fez o menor de todos 
os homens; servo de todos. Por isso, sua humanidade 
nos ensina o princípio básico da vida no Reino: aquele 
que se humilhar, será exaltado. Como o exemplo de 
Jesus tem mudado minha forma de viver?

18 a 24/set 
A condição do homem sem Cristo - inimigos de Deus. 
LER: Romanos 3:19-23; Efésios 2:1-5. 
Memorizar: Romanos 3:23. 
A inimizade com Deus nasce da independência. Fomos 

criados por Deus para termos um relacionamento 
com Ele, entretanto, por causa do pecado, nossa 
condição, desde que nascemos, é de independência e 
incredulidade, Por isso somos, "por natureza, filhos da 
ira". A única forma de revertermos esta condição é por 
meio da obra reconciliadora de Jesus.

25/set a 01/out 
O valor do sangue diante do Pai. 
LER: Hebreus 9:11-28; 1 Pedro 1:17-21. 
Memorizar: 1 Pedro 1:18-19. 
Em Levítico 17:11 aprendemos que "a vida está no 
sangue", logo, o sangue de Jesus diz respeito à vida 
perfeita de Jesus. Seu sangue foi a oferta perfeita e 
suficiente para nos comprar e perdoar todos os nossos 
pecados. Vamos nos edificar, compartilhando sobre o 
significado e o valor do sangue para Deus. 
Sugestão: seria um bom dia para partirmos o pão na 
reunião da igreja na casa.

02 a 08/out 
Jesus: O Justo e a nossa justiça. 
LER: Romanos 3:21-26; 2 Coríntios 5:18-21. 
Memorizar: 2 Coríntios 5:21. 
O ministério de Jesus é marcado por dois montes: 
o monte da transfiguração, onde ele foi declarado 
perfeitamente justo diante de Deus, e o monte 
Calvário onde, por meio da sua entrega voluntária, 
a sua justiça se tornou disponível para todo aquele 
que crê. O que significa para mim o fato de eu ter 
sido justificado? Como isso muda meu 
relacionamento com Deus?

"O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não 
sabes donde vem, nem para onde vai; assim é todo o que 
é nascido do Espírito". Jo 3.8

No final de 2016, o Espírito me falou que o próximo 
ano seria um ano diferente. Guardei no coração 
esta palavra. Quando o Senhor fala conosco sempre 
devemos acolher o que foi dito com temor.

Março chegando, em uma reunião na chácara, 
o presbitério trouxe as necessidades da cidade de 
Cachoeirinha, para que eu fosse colaborar com a obra lá 
iniciada pelo Senhor em novembro de 2009.

Com esta palavra, voltei para casa, e compartilhei 
com minha Carmélia, Esdras e Lucas. Todos sentiram 
paz e alegria. Assim, com o coração cheio de temor e 
buscando de Deus uma confirmação, fui ao encontro de 
Pastores e Líderes em Recife, nas semanas seguintes. 

Neste encontro, pela tarde, conversamos 
sobre: Saindo e pregando o Reino. E colocamos 
as dificuldades que, como pedras, estavam nos 
impedindo de fazê-lo. Um amado irmão fez uma 
afirmação, que me falou ao coração: “temos que 
sair, temos que ir para as ruas, temos que passar as 
pontes.” Quando ele mencionou pontes... me veio 
claro: Pontes? Cachoeirinha fica depois de uma ponte! 
Pronto, começavam as confirmações!

Hoje, com os amados que já vinham fazendo a obra 
do Senhor, juntamos forças, para que o propósito de 
Deus seja cumprido nesta cidade.

Nossa expectativa é esta: Que muitos sejam ganhos 
pra Cristo, a igreja se fortaleça em cada casa e o nome 
do senhor seja exaltado. Que o senhor confirme o 
trabalho de nossas mãos.

DE CASA EM CASA

Por Everton Tonin e família

CRUZANDO PONTES
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FERNANDO, DENISE, HENRIQUE 
E CLARISSA SILVEIRA
London, Canadá

Changchun, China

London, Canadá
DOUGLAS SEVERO

DANIELA FUMEGALLI

“Não dizeis vós que ainda há quatro meses até à ceifa? 
Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois 
já branquejam para a ceifa”. João 4:35

Apesar de vivermos dias de muitos afazeres e 
projetos pessoais que nos envolvem e tomam todo nosso 
tempo, as palavras de Jesus permanecem as mesmas. 
Precisamos erguer nossos olhos porque os campos 
estão brancos e o Senhor breve virá buscar sua igreja. 
E com este fim estamos indo ao Canadá, atendendo ao 
chamado de Jesus de que os campos estão prontos para 
a ceifa. Tudo o que podemos fazer e conquistar neste 
mundo vai passar, mas aquilo que investimos no Reino, 
isto sim, tem valor eterno!

Nosso amado Jesus nos deixou o exemplo de 
obediência ao Pai. Façamos o mesmo! 
       Grande abraço!
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Em 2014 o Senhor abriu as portas para que eu fosse 
ao Canadá pela primeira vez. Voltei com uma palavra de 
que o Senhor me queria lá e assumi um compromisso 
de oração específico por aquela nação. No início deste 
ano recebi uma bolsa para cursar mestrado em uma 
Universidade no Canadá! E embora o mestrado seja uma 
grande oportunidade, o que vejo é que esta é a porta 
que Deus abriu para que eu possa cumprir a direção que 
Deus tem para minha vida naquele lugar. 

O Senhor é poderoso para fazer muito mais do que 
tudo que pedimos ou pensamos através do seu poder 
que age em nos! (Efésios 3:20)

Daniela está se mudando para a cidade de Changchun, 
na China, juntamente com alguns irmãos em Cristo. Lá, 
lecionará em uma escola estrangeira por pelo menos 
dois anos. Devido à intolerância ao evangelho a igreja 
não se reúne publicamente, mas sempre em ambientes 
discretos e fechados, sob constante observação do 
governo chinês. A parte da igreja da qual Daniela fará 
parte desenvolverá primariamente um trabalho com 
os estrangeiros residentes em Chanchun. Além disso, 
Changchun fica a apenas 420 quilômetros de distância da 
Coréia do Norte, País mais perseguido do mundo. 

Que o reino do Senhor Jesus continue se estendendo 
por toda a terra!

O mês de agosto foi marcado pela despedida 
de queridos irmãos que estão deixando o 
Brasil para servirem ao Senhor em terras 
distantes. Ao lermos a mensagem que 
deixaram e suas histórias, vamos também 
lembrar de cada um deles em oração!

E DISSE-LHES: 
IDE POR TODO 
O MUNDO E PREGAI 
O EVANGELHO 
A TODA CRIATURA! 
MC. 16:15
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RETIRO DOS JOVENS (a partir dos 18 anos) 
De 08 a 10/09, na chácara.

TREINAMENTO PARA PROFESSORES DE CRIANÇAS 
Dias 17 e 24/09 e 01/10 - Das 16h às 18h, no CAMAR 
(Rua Mali, 255). Inscrições com Telmo e Eloisa.

PIC-NIC PAIS E FILHOS (ATÉ 5 ANOS) 
Na chácara. Dia 08/10 a partir das 10h. Um belo dia para 
confraternização de jovens famílias.

BATISMO - Dia 07/10, às 15h, na nossa chácara

CEIA - Dia 08/10, às 18h, no C.A.M.A.R. (Rua Mali, 255) 

RETIRO DE CRIANÇAS (8 e 9 anos) 
De 21 a 22/10, na chácara. Inscrições abertas.

ENCONTROS HABITUAIS: 
JOVENS E ADOLESCENTES 
Sábados, às 18h na Aliança - (Av. Baltazar de O. 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

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 agosto

Dagoberto Aragon Sefferini 
(Luis Gonçalves - Porto Alegre)

Gabriel Hauser 
(Filipe Consul - Cachoeirinha)

Mayara Caroline Alves Bones 
(Patrícia Kilka - Viamão)

Nilton Mota Azeredo 
(Hernande - Porto Alegre)

Sheron Cristine Lemos Batista 
(Aline Coelho - Viamão)

Sheron Souza 
(Luciana Gonçalves - Porto Alegre)

Maristel Lima Sarmento 
(Gravataí)

Hyago Sarmento dos Santos 
(Gravataí)

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

" Pois não me envergonho do evangelho, porque é o 
poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, 
primeiro do judeu e também do grego; visto que a justiça 
de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está 
escrito: O justo viverá por fé." Rm1:16,17

No final do ano de 1999 recebi uma palavra e direção 
clara do Senhor para residir na cidade de Caxias do 
Sul, aonde já estava trabalhando durante a semana. O 
Senhor falou forte ao meu coração que Ele queria que 
eu amasse essa cidade e que contava comigo para fixar 
residência aqui, pois na época me hospedava em um 
hotel durante a semana e aos fins de semana voltava 
a Porto Alegre. O texto bíblico acima tocou muito meu 
coração, e o Senhor confirmou, por Sua palavra, essa 
direção clara para minha vida.

No início de 2001 casei e firmamos residência 
aqui. Começamos a abrir as portas da nossa casa para 
vizinhos, amigos e contatos que foram surgindo e no 
final do primeiro ano começaram a nascer os primeiros 
discípulos e a vir alguns que estavam sem pastoreio. A 
partir daí começamos a receber cobertura apostólica 
de Vinícius e Rogério que nos instruíram e orientaram a 
fundamentar e a cuidar dos primeiros discípulos.

Em Janeiro de 2002 tivemos nosso primeiro 
grupo-caseiro, com a sala de nosso apartamento 
cheia: casais, jovens e crianças, as quais começamos 
a ter um vínculo de convivência bem chegado. Em 
Outubro de 2002 mudamos de residência para termos 
mais espaço e assim recebermos os irmãos na nossa 
casa e fomos residir em uma casa com uma garagem 
grande aonde mais vidas foram se entregando ao 
Senhor. Com a garagem "lotada", éramos um grupo 
de aproximadamente 60 irmãos e então alugamos um 
salão somente para a igreja se reunir. O trabalho foi 
crescendo, irmãos começaram a discipular e a ensinar 
as verdades que Cristo nos ordenou. 

Nessa época fui ordenado como presbítero 
juntamente com a constituição de diáconos, um dos 
quais, Tiago, veio a ombrear o ministério juntamente 
comigo depois de alguns anos e hoje é um companheiro, 
homem de aliança e presbítero no ministério local. Ele 
e sua esposa Monalisa, tem sido incansáveis em servir 
e ombrear a obra juntamente conosco e temos tido a 
experiência de cuidar e sermos também cuidados por 
eles, como fala o texto de Pv. 17:17: "Em todo o tempo 
ama o amigo, e na angústia se faz o irmão".

Dois novos diáconos foram constituídos, Cláudio e 
Joildo, servos e companheiros que, ao longo dos anos 
tem edificado a igreja, frutificando e discipulando vidas.

Hoje, continuamos sendo apascentados pelos 
irmãos de POA, Vínícius e João Nélson e pela equipe 
apostólica que tem nos dado cobertura e direção.

Atualmente , somos um rebanho de 
aproximadamente 160 irmãos, muitos dos quais tem 
discipulado, abrindo também suas casas para cuidarem 
de vidas e doarem as suas a favor do Reino de Deus. 
Existem grupos se reunindo nas cidades próximas de 
Farroupilha e Flores Da Cunha.

Louvamos a Ele pela continuidade da Sua obra na 
região nordeste do Estado ao longo desses 17 anos, 
pelo Seu amor, sustento, graça e fidelidade com que 
tem acompanhado Sua amada igreja até aqui e tem 
nos fortalecido e fortificado para toda boa obra que de 
antemão preparou para todos nós. 

Somos também muito gratos ao amor e cobertura 
dos irmãos em POA, igreja muito amada que tem sido 
um alicerce para nós ao longo desses anos, nas lutas e 
alegrias que o Senhor tem nos permitido enfrentar.

IGREJA EM 
CAXIAS DO SUL
Por André Furtado

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

Informativo com o propósito de servir o Corpo de Cristo
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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

J E R Ô N I M O  N I L S O N  F O T O G R A F I A  |  W E D D I N G  &  L I F E S T Y L E
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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.


