
A primeira atitude necessária no encontro da igreja é 
agirmos como sacerdotes radicais na adoração. A casa 
de Deus é o encontro dos cristãos como pedras vivas, 
no qual cada membro opera como um sacerdote.

“... vocês também estão sendo utilizados como 
pedras vivas na edificação de uma casa espiritual 
para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios 
espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus 
Cristo.” I Pe 2.5

O papel do sacerdote é oferecer sacrifícios 
espirituais. A primeira atitude que todo sacerdote deve 
possuir é a atitude de ações de graças.

“Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos 
continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é 
fruto de lábios que confessam o seu nome.” Hb 13.15

Quanto mais ações de graça oferecermos, mais 
estaremos agindo como sacerdotes. Ação de graças 
é um grande poder que efetua uma mudança em nós, 
mas ela não muda a Deus. Deus não se tornou mais 
majestoso, mais exaltado, maior, mais poderoso por 
causa das nossas ações de graças e da adoração 
dos nossos lábios; mas as ações de graças nos 
transformam. As ações de graças e a adoração tiram o 
nosso foco de nós mesmos e das outras coisas e nos 
levam à consciência de Deus.

Sem ações de graças e adoração, estaremos 
sempre nos concentrando em nós mesmos, nos nossos 
problemas e circunstâncias. A ação de graças e adoração, 
que são praticados pelo corpo no encontro, são o meio 
para que sejamos cheios do Espírito Santo. Ef 5.18-20

A ATITUDE DE ADORAÇÃO
Extraído do livro “Edifique a minha casa” (cap. 8) - Eddy Leo



Em Gálatas, Paulo usa duas expressões cheias de 
significado: “[eu] em Cristo” e “Cristo em mim”. Em 
OUTUBRO vamos continuar meditando no que a Bíblia 
diz acerca da pessoa e da obra de Jesus e proclamar ao 
mundo as virtudes desse maravilhoso Deus.

09 a 15/out 
Graça para uma nova vida em Cristo. 
LER: Romanos 5.17-21; 1 Coríntios 15.10. 
Memorizar: Rm 5.20. 
Na semana anterior vimos que, pela graça, nos 
tornamos justos aos olhos do Pai (Rm 3.24). Mas e 
agora? Como viver a nova vida senão pela graça? Paulo 
afirma que o segredo para viver em Cristo, de forma 
irrepreensível, não é o esforço da carne, mas a mesma 
medida de graça. Menos do homem natural, menos da 
carne; mais de Cristo, da sua graça.

16 a 22/out 
Identificados com Cristo na morte  - sepultados pelo 
batismo. 
LER: Romanos 6.1-14. 
Memorizar: Romanos 6.11. 
Quando fomos justificados diante de Deus, recebemos 
Dele uma nova vida. Fomos gerados (ou regenerados) 
desde o alto para voltar ao Pai. Nossa relação com o 
mundo e com o pecado agora se encerrou. Morremos 
para o pecado, que, por isso, não tem mais poder sobre 
nós. Para selar essa separação e marcar o inicio de uma 
nova vida, precisamos ser “sepultados” à semelhança 
de Jesus, por meio do batismo. Não se trata de uma 
tradição ou ato simbólico, mas uma realidade espiritual 
tremenda, que nos garante liberdade em relação a 

este mundo. Uma nova vida, que surge da morte pela 
identificação com nosso Senhor Jesus.

23-29/out 
A esperança da ressurreição. 
LER: Romanos 8.18-25 e 1 Coríntios 15.51-57. 
Memorizar: 1 Coríntios 15.52-b. 
A Identificação com Cristo na sua morte nos garante 
identificação na ressurreição. Como ele ressuscitou, nós 
também ressuscitaremos. Essa é a nossa esperança: 
Jesus venceu a morte e nos deu a vida eterna. Por isso 
a morte já não nos assusta (Hb 2.15). Fomos redimidos 
do pecado e da condenação eterna, bem como de de 
um viver egoísta. Aguardamos agora um novo corpo, 
glorioso, santo, perfeito. Um novo corpo, próprio do filho 
que vai morar pela eternidade na casa do Pai.

30/out a 05/nov 
Aguardando o noivo. 
LER: 1 Tessalonicenses 4.13-18; 5.4-11 e Atos 1.9-11 
Memorizar: Atos 1.11-b. 
Um dos momentos mais esperados pelo discípulo de 
Jesus é vê-lo face a face. E a promessa que temos é que, 
assim como ele foi para junto do Pai, um dia voltará para 
buscar sua noiva, a igreja. Essa expectativa deve ser 
maior do que qualquer outra em nossa vida, nos levando a 
vigiar para que nada impeça esse encontro glorioso.

Nossa gratidão a Deus por nossos 
amados pastores Moysés e Erasmo, 
nesta foto presidindo a Ceia do Senhor 
em julho. Queremos honrá-los e 
agradecer por todos os anos que o 
Senhor os tem sustentado entre nós, 
servindo com dedicação e amor a sua 
igreja. Moysés completará 90 anos em 
outubro e Erasmo completou 89 anos 
em setembro. Daniel Maíra&Anderson Aline&

Setembro 2017

Casamentos

Incentivamos o convite a amigos e parentes 
que estão sendo evangelizados a participarem 
das reuniões da igreja nas casas.

“... para a edificação do corpo de Cristo.” - Efésios 4.12 2

DE CASA EM CASA



Nós, que buscamos desenvolver com autenticidade 
a nossa vida cristã, precisamos olhar também para 
exemplos do passado. Inspira-nos o jovem Estêvão, 
"homem de bom testemunho, cheio do Espírito 
Santo e de sabedoria" (At 6.3). Nos dias iniciais da 
comunidade dos discípulos de Jesus em Jerusalém, 
ele fora consagrado para servir às mesas.  Possuidor de 
uma boa reputação entre eles, ele era um participante 
da multidão dos que creram com um só coração e uma 
só alma (At 4.32).

Estevão era um jovem, que recebeu a imposição 
de mãos pelos apóstolos, para ser um dos simples 
servidores das mesas, prestando assim um serviço aos 
irmãos, que se reuniam e participavam de refeições 
juntos. Ser servido pelas mãos desse jovem cheio do 
Espírito, de graça e poder, que fazia prodígios e sinais 
entre o povo, certamente era especial (At 6.8).

O Espírito Santo não faz acepção de pessoas, Ele 
entrega a cada um de nós uma obra, conhecendo a 
capacitação espiritual que temos para realizá-la. A 
nossa capacidade espiritual para fazermos as obras do 
Reino de Deus começa quando buscamos estar cheios 
de fé e do Espírito Santo, dispostos a qualquer serviço, 
mesmo o de servir às mesas. Quando estes dois valores, 
fé e Espírito Santo, estiverem bem estabelecidos 
em nós, e se tendo bom testemunho, teremos as 
ferramentas que necessitamos para realizar o que Deus 

quer nos confiar. Para Estevão, toda a sua consagração 
a Deus começou quando foi designado para servir às 
mesas. Primeiro as mesas, depois a realização de tudo 
que Deus propôs para que esse servo fizesse, e que era 
muito mais importante: "... com intrepidez anunciar a 
palavra de Deus" (At 4.31).

O jovem servidor das mesas apresentava as 
características de um verdadeiro discípulo de Jesus! 
Das mesas ele passou a uma posição de um ferrenho 
defensor de Jesus, como um advogado de defesa. 
Após um discurso convincente, foi apedrejado e morto 
pelos inimigos da fé cristã. 

Surge uma pergunta: “Será que Deus, hoje, não 
quer levantar jovens servidores de mesas, cheios de 
graça e poder, para serem testemunhas do evangelho 
autêntico, que o mundo precisa conhecer para poder 
sair das trevas?” 

Estêvão, antes de ser morto, olhando para além das 
pedras que lhe eram jogadas, recebeu uma elevada 
distinção da parte de Deus; ele afirmou: "Eis que vejo 
os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de 
Deus" At 6.15. Estêvão recebeu a maior recompensa, 
provavelmente, que um mártir pode receber (mártir 
significa testemunha), a de ver com seus próprios 
olhos a pessoa de Jesus, antes de partir para a 
eternidade! Amém.

Por Erasmo Vurlod Ungarett

O PRIMEIRO MÁRTIR DA FÉ CRISTÃ
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O presbitério em Campina Grande decidiu dar 
suporte e apoio ao Kicstart marcado para Fevereiro de 
2017 e deixar a equipe de Torben fazer o evento com 
total autonomia e liberdade, pois queríamos ver de 
perto o que ouvíamos falar e assistíamos em vídeos.

O evento foi muito gracioso, cheio da presença 
de Deus, muitos milagres e as palavras foram muito 
impactantes.

O principal foco é a conscientização de que o chamado 
para fazer discípulos é para todos e que todos podem curar, 
expulsar demônios, ir para as ruas, pregar e batizar e impor 

De 22 a 24 de setembro participamos do Kickstart 
com a igreja no Rio de Janeiro. Mas, qual a finalidade 
desse "evento"? Na primeira reuniao o irmão Torben 
Sondergaard nos deu essa resposta: "Estamos aqui 
para treinar o povo de Deus a fazer o que Deus nos 
mandou fazer. Isso tem que continuar depois que 
formos embora. A forma do Brasil mudar não é por meio 
de eventos, mas pelo trabalho de cada um dos filhos de 
Deus pregando, curando, fazendo discípulos".

Essa foi a tônica durante os três dias. Depois de um 
ensino bem simples, fundamentado na Palavra, e uma 
demonstração prática, todos que estavam ali partiram 

para as ruas,  em pequenos grupos,  para pregar, orar 
pelos enfermos, expulsar demônios e tudo o mais a que 
o Espírito Santo nos conduzisse.

Que alegria orar e ver a transformação na expressão 
das pessoas, muitos deles moradores de rua. Alguns 
foram libertos de demônios ali mesmo, na rua, ou 
curados de doenças. Mas a maior alegria foi ver os que 
decidiram se render ao Senhor e foram batizados. 

Continuamos orando pela igreja no Rio, que agora 
vai acompanhar estes novos irmaos, e para que 
possamos ser animados ou re-animados a fazer o 
mesmo aqui em Porto Alegre.

as mãos para que os novos sejam cheios do Espírito Santo.

Saímos às ruas com o Torben e vimos tudo isso 
acontecer na prática. Desde então nossa vida como 
igreja tem se tornado mais dinâmica, muitos estão 
nas ruas, nem todos, ainda há vários acomodados, 
mas muitos batismos, curas, despertamento, volta de 
perdidos, manifestações dos dons em muitos da igreja. 
Vivemos dias de muito renovo e de muitas lutas.

Mesmo não tendo a mesma visão em tudo que Torben 
faz e prega, o temos como um irmão muito especial e 
acolhemos esta palavra de renovo e despertamento.

SOBRE O KICKSTART EM CAMPINA GRANDE/PB

KICKSTART RIO DE JANEIRO

Por Samuel Farias

Por João Nelson, Jan e José Gustavo.

“... para a edificação do corpo de Cristo.” - Efésios 4.12 4



Nos dias do evento será necessária a realização de um 
check-in na entrada para recebimento das pulseiras. 
Para isso, você pode passar por uma das filas abaixo:

FILA RÁPIDA: 
Baixar o aplicativo EVENTBRITE e realizar o login com 
o mesmo e-mail utilizado na inscrição. Seus ingressos 
estarão na aba INGRESSOS dentro do aplicativo.

FILA RÁPIDA: 
Levar os convites recebidos no e-mail de confirmação 
no dia do evento (impressos ou no próprio celular);

FILA DE CADASTRO: 
Ainda é possível realizar o check-in apresentando apenas 
o nome completo (mesmo nome utilizado na inscrição).

PROCEDIMENTO PARA ENTRADA NO EVENTO:

PROGRAMAÇÃO DO EVENTO

DE 27/10 
A 29/10

HORÁRIOS SEXTA SÁBADO DOMINGO

09h - 10h Início Início

10h - 13h Ensino Ensino

13h - 14h Intervalo/almoço Intervalo/almoço

14h - 19h Saída de campo Saída de campo 
e batismos

Início

Ensino, perguntas 
e respostas

19h - 22h Ensino, testemunho, 
reunião aberta

Ensino, testemunho, 
reunião aberta
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Entre os dias 8 e 11 de setembro, ocorreu o tão 
esperado retiro de jovens em nossa chácara, reunindo 
muitos jovens da grande Porto Alegre, e mais 50 jovens de 
outras localidades. O propósito direcionado pelo Espírito 
para esse retiro foi o de fortalecer a fé de cada um, pois 
o justo viverá pela fé (Habacuque 2.4 e Hebreus 10:38, 
versículos centrais do retiro). Como mensageiro desta 
palavra, o Senhor escolheu nosso irmão Everton Tonin.

Logo, na sexta-feira à noite, fomos todos convidados 
pelo Espírito Santo a abrirmos os nossos corações 
e deixá-lo trabalhar com a liberdade necessária, 
meditando no seguinte texto, que é uma pergunta (e 
advertência): “Contudo, quando vier o Filho do Homem, 
achará, porventura, fé na terra”? (Lucas 18:8).

Na manhã de sábado, fomos chamados pelo 
Senhor à restituição da alegria da nossa salvação, 

Entre agosto e setembro último, tive a oportunidade 
de estar em Moçambique juntamente com um grupo 
de irmãos brasileiros: Eduardo Boulhosa e Joabes 
Vasconcelos (BA), Christiane Lacerda (DF), Renan 
Argollo (EUA), Samuel Farias, Josemberg Almeida, Suely 
Almeida, André Sérgio Almeida e Lievem da Costa (PB). 

Moçambique é um país pobre e oprimido, tendo mais 
de 300 mil feiticeiros atuantes nesta pequena nação, 
os quais são vistos como curandeiros pelo povo. Desse 
modo, em todo o tempo de viagem, percebemos uma 
luta espiritual muito grande. No entanto, a soberania e a 
vontade de Deus, bem como o Seu poder, prevaleceram!

Lá pudemos ensinar aquilo que aprendemos do 
Senhor sobre o evangelho do Reino, quem é Jesus, 
como buscá-lo e como ter uma vida de comunhão 
com Ele. Evangelizamos em três aldeias, aonde vimos 
mais pobreza e necessidades, mas também corações 
desejosos por esperança. Oramos por praticamente 
todos, e a maioria que tinha enfermidades era curada 
na mesma hora.

No final da viagem, tivemos a oportunidade de ver 60 
pessoas se batizando em Chibuto (aldeia) e 15 pessoas 
em Maputo (capital), resultado dos evangelismos e dos 
momentos um a um com os irmãos das congregações.

como diz o Salmo 51:12; baseados no fato de que 
todos nós, discípulos, fomos justificados pela fé 
na morte e ressurreição de Jesus (Rm 5:1). Assim, 
mediante a justificação, podemos viver uma vida plena 
e verdadeira. A fé, nossa convicção em Jesus, é o que 
nos traz firmeza e estabilidade. 

Na noite de sábado, nosso irmão Everton falou 
sobre duas coisas que podem roubar nossa fé. Uma 
delas é a incredulidade (Hb 3:12-13). A outra coisa é a 
má consciência, pois é pela consciência que Deus fala 
conosco (1Tm 1:18-19). Vimos que a consciência pode 
ser cauterizada pela força do pecado, fazendo com que 
percamos a sensibilidade à voz do Espírito (1Tm 4:1-2). 

Por fim, no último dia, observamos que a âncora da 
nossa fé é Aquele que a gerou, ou seja, o Senhor Jesus, 
pois Ele é o Autor e Consumador da fé (Hb 12:2)!

Por Léo GattiboniRETIRO DE JOVENS_O JUSTO VIVERÁ POR FÉ

Por Ruth BertholdMINHA EXPERIÊNCIA EM MOÇAMBIQUE
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RETIRO DE CRIANÇAS (8 e 9 anos) - De 22 a 23/10, 
na chácara (chegada às 08h30 de sábado e encerramento 
às 14h de domingo) e ENCONTRO COM OS PAIS dia 
13/10, na Aliança (Av. Baltazar de Oliveira Garcia, 3580.

KICKSTART BRASIL - PORTO ALEGRE/RS 
(com Torben Sondergaard) - De 27 a 29/10 
Local: Av. Pres. Franklin Roosevelt, 313 - Navegantes

BATISMO - Dia 04/11, às 15h, na nossa chácara

CEIA - Dia 05/11, às 18h, no C.A.M.A.R. (Rua Mali, 255)

RETIRO DE CURA DA ALMA - De 10 a 12/11, na chácara. 
Inscrições via discipuladores. 

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 
e Everton Tonin - 999772031
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 setembro

Sabrina Macedo Rossi 
(Susana Severo - Viamão )

Marli Theresinha Miguel da Silva 
(Mirian Dias e Tatiana Beck)

Lucas Costa Stefani 
(Léo Gattiboni)

Deise da Silva Fontoura 
(Helena M. Correa )

Tainara Rodrigues Figueiredo 
(Júlia Verney)

Richard Dias Bitencourt 
(Filipe  Merker e Nícolas Wondracek)

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

Responsável: Telmo Weber (51) 3779-6593 webertelmo@gmail.com equipe editorial
Tiragem: 1.100 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.


