
JESUS - é AQUELE que fala as línguas dos 
homens e dos anjos. Ele é Amor. É por isso que 
comunica o amor de Deus.

JESUS - é AQUELE que tem o dom de profetizar 
e que conhece todos os mistérios e toda a ciência e 
que, pela fé, é capaz de transportar montes. 

JESUS - é AQUELE que pode distribuir todos os 
bens aos pobres e foi quem entregou seu próprio 
corpo para ser “queimado” numa cruz, pois Ele é 
amor. 

JESUS - é paciente, é benigno, é quem 
verdadeiramente ama, que jamais se exalta, e é quem 
realmente se humilhou. Conduziu-se com bondade, 
sem pensar em si, sem exasperar-se ou ressentir-se 
do mal que sofreu. Por isso o amor de Jesus é eterno. 
As profecias um dia desaparecerão, as línguas 
cessarão, a ciência desaparecerá, mas JESUS é o 
mesmo ontem, hoje e o será para todo o sempre.

Obs.: Texto publicado no primeiro número 
do Corpo Vivo, em maio de 1978

JESUS É AMOR
 Por Erasmo Vurlod Ungaretti
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Através do Espírito Santo que nos foi dado temos 
poder para sermos testemunhas de Cristo, pregando 
e vivendo o Evangelho, cumprindo a ordem do nosso 
Senhor que está em Mateus 28.19,20 “Ide, portanto, 
fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em 
nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo; ensinando-os 
a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis 
que estou convosco todos os dias até à consumação do 
século.”. O mesmo Espírito também nos dá poder, pela 
autoridade do nome de Jesus, para fazer milagres, curar 
e expulsar demônios, como afirma Marcos no texto 
paralelo ao de Mateus (Marcos 16.17-18 “Estes sinais 
hão de acompanhar aqueles que creem: em meu nome, 
expelirão demônios; falarão novas línguas; pegarão em 
serpentes; e, se alguma coisa mortífera beberem, não 
lhes fará mal; se impuserem as mãos sobre enfermos, 
eles ficarão curados”. Cremos no Senhor e assim nos 
sujeitamos à sua palavra. Por isso, nestas próximas 
semanas queremos relembrar E PRATICAR o que Jesus 
disse acerca das obras e sinais que seguem os que creem. 

06 a 12/11 
As obras de Cristo 
Ler: Mateus 11.5; Lucas 4.18,19; João 14.12 
Memorizar: João 14.12 
O Senhor nos garante pela sua palavra que podemos dar 
continuidade nas obras do Pai através do Espírito Santo, 
que está no seu corpo (a igreja), do qual fazemos parte.

13 a 19/11 
Expelir demônios 
Ler: Marcos 1.38-39; Atos 10.38 
Memorizar: Marcos 1.39 

O diabo tem aprisionado e oprimido muitas pessoas, 
mas o Senhor veio para destruir as obras de satanás 
e nos tem dado autoridade em Seu nome para 
expelirmos os demônios e libertarmos as vidas cativas 
por espíritos imundos. 

20 a 26/11 
Curar os enfermos 
Ler: Mateus 10.8; Mateus 14.14; Marcos 6.55,56 
Memorizar: Mateus 10.8 
O nosso Senhor não muda. Ele continua se 
compadecendo dos aflitos e tem estendido as 
suas mãos através de nós para curar os enfermos e 
ressuscitar os mortos. 

27/11 a 03/12 
Pregar o Evangelho 
Ler: Mateus 4.23; Mateus 11.5; Mateus 28.19; 
Marcos 16.15 
Memorizar: Mateus 4.23 
As obras e sinais que relembramos neste mês nos 
mostram o quanto o nosso Deus é misericordioso, 
mas Ele não quer somente resolver os problemas 
temporários dos homens, Ele quer Salvar e fazer 
morada nos homens e para isso o Senhor nos deu o 
privilégio de continuarmos anunciando o Evangelho, 
que é poder para todo aquele que crê.

SE eu falar as línguas dos anjos e tiver amor, alcançarei a presença 
do Senhor na mais perfeita comunhão com Ele, e, se eu falar as línguas 
dos homens e estiver cheio de amor, minha vida se unirá à deles e lhes 
comunicarei o amor que recebi do Pai. 

SE eu tiver o dom de profetizar e conhecer todos os mistérios e toda a 
ciência, e derramar amor continuamente, revelarei ao mundo e aos homens 
os eternos propósitos do Senhor. 

SE eu tiver tamanha fé ao ponto de transportar montes e estiver na 
plenitude do amor, que maravilhas verei!

SE  eu distribuir todos os meus bens entre os pobres com muito amor, 
serei uma bênção e engrandecerei o Nome do meu Rei e Redentor. 

SE eu entregar meu corpo para ser queimado e nisto houver expressão 
profunda de meu amor, ver-me-ei na presença do Senhor e ouvirei Sua 
voz dizendo: Vem, bendito do meu Pai,viveste o meu amor”, e isto será um 
ato de proveito eterno. 

SE  eu estiver cheio de amor, oh quanta paciência em mim e quanta 
benignidade! Com amor jamais terei ciúmes, nunca me ufanarei e em 
mim não haverá soberba. Inundado no amor minha conduta será sempre 
conveniente e estarei voltado para os outros, cheio de compreensão e de 
bondade. Alegrar-me-ei com a justiça e me regozijarei com a verdade. 
Serei capaz de tudo sofrer, tudo crer, tudo esperar, tudo suportar, e este 
amor jamais terminará!

Por Erasmo Vurlod Ungarett
1 Coríntios 13, em pequena paráfrase

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

Cassius Maiara&Cleiton Paola&

Outubro 2017

Casamentos

Obs.: Texto publicado 
no primeiro número do 

Corpo Vivo, 
em maio de 1978
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Nos dias 21 e 22 de outubro aconteceu em nossa 
chácara o retiro de crianças de 8 e 9 anos. Ao todo, 
participaram 61 pequeninos, que puderam nestes dois 
dias aprender um pouco mais sobre a vida e a obra do 
nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 

Para cooperarem na edificação das crianças contamos 
com o auxílio de uma preciosa equipe de cozinha, de 
apoio e de tios conselheiros. Todos estes correram a 
carreira que lhes estava proposta com muito empenho, 
sabendo que seu trabalho no Senhor não é em vão.

 A ministração foi direcionada para as oito verdades 
sobre Jesus, buscando trazer a  aplicação dessas 
verdades na vida das crianças. Foi um tempo de 
muita graça de Deus e de derramar de sua presença. 
Muitas crianças foram tocadas e movidas pelo Espírito 
a entregarem seus corações ao Senhor, enquanto 
outras renovaram suas entregas perante Ele, fazendo 
novamente aliança com o nosso amado Pai.

Nossa oração é para que nossos cordeirinhos 
conheçam mais profundamente e se apeguem a estas 

verdades, para que vivenciem  aquilo que expressa o 
versículo chave deste retiro, que diz:

“Por esta razão, importa que nos apeguemos, com 
mais firmeza, as verdades ouvidas, para que delas jamais 
nos desviemos.” Hebreus 2.1

RETIRO DE CRIANÇAS Por Luís e Débora Silveira

“Então, convocando a multidão e juntamente os seus 
discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a 
si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem 
quiser, pois, salvar a sua vida perdê-la-á; e quem perder 
a vida por causa de mim e do evangelho salvá-la-á”. 
Marcos 8:34,35

Em novembro de 1999, eu e Mara atendemos 
a esse chamado de Jesus, de uma maneira muito 
clara e objetiva , morremos para nossa velha vida e 
precisávamos testemunhar o “Jesus Senhor” que 
conhecemos. E foi o que fizemos em janeiro de 2000 em 
um acampamento em Santa Cruz para 44 amigos que 
participavam conosco na Igreja Luterana. Juntamente 
com nossos Pais e discipuladores até hoje, Telmo e 
Eloisa, proclamamos o evangelho do Reino e dali saíram 
os duas primeiras famílias, que juntas a um grupo 
que já se reunia na cidade, começamos a ir quase que 
semanalmente a cidade para cuida-los.

No dia 1 de janeiro de 2006, nossa família se muda 
em definitivo para cidade , confirmando uma palavra 
dada em 2001 em um retiro de discipuladores, e ali 
começamos o cuidado de 22 irmãos que na época 
estavam vinculados conosco.

Hoje continuamos” Perseverando na doutrina 
dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas 
orações”; somos 191 irmãos vinculados. Além de 
Santa Cruz do Sul, também cuidamos de vidas em Vera 
Cruz, Santa Maria, Cachoeira do Sul, São Jerônimo, 
Pântano Grande e Venâncio Aires.

Agradecemos ao Senhor pela paternidade espiritual 
que temos recebido através dos amados Pastores 
em Porto Alegre, que durante esses anos sempre nos 
amaram e zelaram pelo rebanho de Cristo.

IGREJA EM 
SANTA CRUZ DO SUL
Por André Barboza
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RETIRO DE CURA DA ALMA - De 10 a 12/11, na chácara. 
Inscrições via discipuladores. 

RETIRO DE CRIANÇAS (6 e 7 anos) 
De 25 a 26/11, na chácara (chegada às 08h30 de sábado). 
Inscrições após os cultos.

BATISMO - Dia 02/12, às 15h, na nossa chácara

ATENÇÃO 
NÃO TEREMOS CEIA NO CULTO DO DIA 03/12

CEIA ÚNICA- Dia 17/12, às 9h30, na nossa chácara.

AVISANDO  TAMBÉM QUE: 
DIA 24/12 CULTO NO CAMAR, ÀS 09H 
DIA 31/12 NÃO TEREMOS ENCONTRO. 

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 9268-7809. 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 outubro

Débora Letícia Balbueno Azevedo 
(Shaiene Pippi - Porto Alegre)

Eric Paese 
(Gianpaolo e Cláudia Paese - Viamão)

Guilherme Braun Lange 
(João Nelson Otto - Porto Alegre)

Ítalo Ferraz 
(Eni J. Ferraz Junior - Porto Alegre)

Jonas Farias Rubim 
(Alam Pippi - Porto Alegre)

Vera Lúcia Valendo do Nascimento 
(Cristiane D. Bandeira- Porto Alegre)

Larissa  Meneghetti 
(Aniele/Rafael Gonçalves- Viamão)

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

paciência comigo, segurou-se para não rir dos papos e 
das coisas que fazia, agia com seriedade (hoje lembra e 
ri, e ainda conta aos outros).

Este maravilhoso presente me viu crescer, completar 
18 anos, e a coisa mais importante que fizeram, podem 
ter certeza, foi a de ensinar à esta criança no caminho 
que deve andar, pois ela, ainda quando for velha, não se 
desviará dele.

Aos meus amados pais, deixo este dia como o de 
vocês também.

Ao terminar a leitura do livro “Bela aos olhos de 
Deus”, percebi como cresci. Mesmo não percebendo, 
cada dia foi um puxão de orelhas, na verdade, houve 
muitos dias bons e ainda que outros nem tanto. O 
melhor de tudo, porém, foi que, além de revisar minha 
própria vida, pude ver em vocês o quanto o Senhor está 
presente e os tem tornado pais maravilhosos. 

Hoje, Dia da Criança, seria um dia de ganhar 
presentes; mas o tenho a dizer é que já recebi o melhor 
presente, desde quando estava sendo gerada até hoje. 
Vocês estão presentes comigo, e assim será até quando 
Deus permitir.

Vocês dois juntos, pai e mãe, são o presente 
especial. Quem me deu de mamar, trocou minhas 
fraldas, brincou de lutinha comigo, também me 
repreendeu quando precisei (e como precisei), teve 

Por Lúcia VerneyCOMO VER O DIA DA CRIANÇA
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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.

Quartas e Sextas

Informe-se  através 
do whatsapp

 Promocionais

Outras Especialidades Atendidas: 

Dr. Samuel Mattos 
Ortodontia 

Dr. Felipe Mattos 
Periodontia

Dra. Raquel Menegon 
Clínica Geral

(51) 99335 9026 (51) 3342 5933


