
"Todos os dias, no templo e de casa em casa, não 
cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo" (Atos 5.42).

Isto que é dito dos nossos primeiros irmãos, possam 
dizer também hoje de cada um de nós.

Eles não viviam de eventos, de programas 
esporádicos, para fazer a obra de Deus, mas faziam 
parte de uma igreja que sempre vivia na dinâmica do 
Espírito Santo, no poder do seu mover. 

Todos os dias, por todos os lugares, na praça 
do templo, nas ruas e nas casas, eles pregavam o 
evangelho, batizavam os que recebiam a palavra, 
curavam os enfermos, expeliam os demônios e oravam 
para as pessoas serem cheias do Espírito Santo. E 
no primeiro dia de conversão, os novos discípulos já 
se tornavam testemunhas de Jesus, ganhando seus 
familiares e amigos para Cristo. 

O Senhor acrescentava dia a dia os salvos na 
igreja porque eles pregavam dia a dia Cristo. O 
crescimento da igreja é proporcional ao seu anúncio. 
E como não testemunharemos daquele que nos 
salvou e transformou nossa vida? Toda ocasião é uma 
oportunidade que Deus nos dá para falar de Cristo.

Que bênção que temos visto nestes dias, o Senhor 
mobilizando, avivando, ativando os irmãos à obra, ao 
serviço dos santos por toda a cidade, em todos os 
lugares. Durante a semana ouvimos testemunhos de 
conversão, batismo, libertação e batismo no Espírito 
Santo. Nos damos conta que o Espírito tem tocado os 
corações das pessoas para se converterem a Cristo. 
E ele, ao mesmo tempo, tem despertado a igreja 
para alcançar aqueles que serão salvos. É tempo de 
avivamento, de restauração, de quebrantamento e de 
uma grande colheita de vidas para o Senhor.

Irmãos, vamos perseverar, não vamos parar, nos 
acomodar ou retroceder. Que sejamos aquela igreja que 
começou em Atos dos Apóstolos e que deve continuar 
hoje, nestes dias que aguardamos a volta do Senhor.

Irmãos, à obra!

IRMÃOS, À OBRA!
 Por João Nelson Otto
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No mês de Novembro tivemos a oportunidade de 
lembrar as obras do nosso Senhor Jesus Cristo e que 
também podemos dar continuidade a estas obras por 
meio do Espírito Santo e através da igreja. Se crermos 
que estas obras são feitas em nome de Jesus e no 
poder do Espírito Santo, precisamos permanecer 
na prática destas obras “...Ide por todo o mundo e 
pregai o evangelho a toda criatura... 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”. Para que possamos permanecer 
nestas verdades existe algo central e essencial que é 
uma profunda intimidade com o nosso Senhor e através 
desta comunhão sermos completamente dependentes 
e guiados pelo seu precioso Espírito Santo que habita 
em cada um de nós. No mês de Dezembro queremos 
crescer na prática de OUVIRMOS e sermos GUIADOS 
pelo Consolador, o Espírito Santo. 

04/12 a 10/12 
Senhor Jesus foi guiado pelo Espírito Santo. 
Mateus 4.1; Lucas 4.18,19; Atos 10.38 
Memorizar: Lucas 4.18,19 
O Senhor Jesus foi concebido, ungido e guiado pelo 
Espírito Santo para fazer as obras que o Pai determinou 
que fossem feitas. 

11/12 a 17/12 
Também temos o Espírito Santo 
Romanos 5.5; 1 Coríntios 2.12; Gálatas 4.6; Efésios 
1.13,14; 1 Tessalonicenses 1.5; 2 Timóteo 1.7,14 – 
Memorizar: 2 Timóteo 1.14 

Habita em cada um de nós o próprio Espírito de Deus 
e que também é Deus e a partir desta habitação não 
vivemos apenas uma vida natural e passageira, mas 
também uma vida espiritual e eterna. 

18/12 a 24/12 
O Espírito Santo quer guiar a cada um de nós. 
João 3.8; João 14.17; João 14.26; João 16. 13 
Memorizar: João 16.13 
Assim como o Senhor Jesus foi guiado pelo Espírito, 
nós, os nascidos do alto, também recebemos do Seu 
Espírito para sermos guiados em toda verdade e em 
todo nosso proceder. 

25/12 a 31/12 
A igreja é guiada pelo Espírito Santo (parte 1) 
Atos 1.8; Atos 2.4; Atos 2.17,18; Atos 4.31 
Memorizar: Atos 1.8 
A igreja nasceu no poder do Espírito Santo e em todo 
livro de Atos vemos uma igreja que dependia do 
Espírito Santo.

01/01 a 07/01 
A igreja é guiada pelo Espírito Santo (parte 2) 
Atos 4.33; Atos 8.29,39; Atos 13.2,4; Atos 16.6,7 
Memorizar: Atos 4.33 
A igreja do Senhor Jesus não pode ser movida por 
coisas externas, aparentes e humanas, mas sim pelo 
poder do Espírito Santo.

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

Guilherme Daniela&Jonas Débora&

Novembro 2017

Casamentos

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

DE CASA EM CASA



"Estou plenamente certo de que aquele que começou a 
boa obra em vós há de completá-la até ao Dia de Cristo 
Jesus" Fp 1:6

Muitas vezes utilizamos esta passagem numa 
aplicação pessoal. Dizemos: "Deus começou uma obra 
em mim", o que é verdadeiro, mas o texto está falando de 
uma obra que se aplica a toda a igreja. Esta obra começou 
no dia de Pentecostes e se completará no Dia de Cristo. 
Olhando para a história veremos como Deus fez uma 
obra perfeita de edificação.

"Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu 
primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, 
arrepende-te e volta à prática das primeiras obras; 
e, se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu 
candeeiro, caso não te arrependas." Ap 2:4-5

A advertência de Jesus à igreja em Éfeso nos 
mostra não apenas a realidade daquela igreja, mas 
da igreja como um todo ao longo dos séculos. Com o 
passar do tempo a igreja passou a viver cada vez mais 
distante da vida dos primeiros anos, a ponto de, ao 
final dos primeiros mil anos, quase todos os princípios 
da vida prática e doutrinária ensinados pelo Senhor 
Jesus serem abandonados. Este é o período da Idade 
Média, também chamado "Idade das trevas". Durante 
este período vemos uma igreja mundana, misturada 
com o estado, envolvida com toda sorte de ganância 
e idolatria, com guerras, proibindo a Bíblia na língua 
do povo e vendendo a salvação por dinheiro. Nunca 
estivemos tão longe do primeiro amor e das primeiras 
obras. Mas quando tudo parecia estar perdido, vemos 
na história um facho de luz, e a igreja começa a entrar no 
caminho da restauração:

Entre os séculos XII e XIII, Deus levanta um 
homem chamado Pedro Valdo, com seus discípulos, os 
valdenses, com dois objetivos principais: traduzir a Bíblia 
na língua do povo e viver como vivia a igreja no começo. 
Assim começa a brilhar a luz da simplicidade de Cristo 
no contexto da Reforma.

No século XIV, Deus levantou John Wycliffe e seus 
discípulos, os lolardos, com dois objetivos: traduzir a 
bíblia na linguagem do povo e viver a simplicidade de 
uma igreja bíblica.

No século XV, Deus levanta um homem chamado 
Jan Hus, e seus discípulos, o hussitas. E desta vez 
quando a Igreja oficial quis matar Jan Hus, ele profetizou 
dizendo: “Vocês hoje estão queimando um ganso (Hus 

significa "ganso" na língua boêmia), mas dentro de um 
século, encontrar-se-ão com um cisne. E este cisne, vocês 
não poderão queimar”.

Assim, literalmente 102 anos depois da profecia 
da sua morte, no século XVI, um homem chamado 
Martin Luther pregava 95 teses contra a igreja oficial 
na porta da igreja do castelo de Wittenberg e a igreja 
oficial foi incapaz de queimá-lo. A partir daí, iniciou-
se definitivamente um movimento de rompimento e 
retorno, através de outros homens como João Calvino, 
Ulrich Zwinglio, John Knox e Theodoro de Beza. A 
Reforma não foi o retorno, mas o início do retorno. 

No século XVII vemos, no auge do Puritanismo e 
do Pietismo, Deus libertando a igreja dos resquícios do 
papado e dos problemas da liturgia.

No século XVIII, através de homens como 
Zinzendorf e os moravianos, Jonathan Edwards, 
George Whitefield, John Wesley e Charles Wesley, 
veio a restauração da verdade da santificação pela fé, 
a necessidade de uma mudança de vida radical pela 
conversão.

No século XIX, Deus restaura a verdade do 
envio missionário, através de homens como William 
Carey para a Índia, Hudson Taylor para a China e 
David Livingstone para a África. Também restaura 
a simplicidade das reuniões da igreja através do 
"movimento dos irmãos".

No século XX, que alguns têm chamado de "o 
século do Espírito Santo", vemos a igreja retornando 
às verdades e à experiência da pessoa e obra do 
Espírito Santo. Temos o avivamento da Rua Azusa 
que deu origem ao movimento pentecostal. Vemos o 
rompimento com as estruturas tradicionais e o retorno 
à liberdade da vida no Espírito através do movimento de 
renovação carismática.

Para o século XXI, cremos que Deus está nos 
levando a viver o que está descrito em Apocalipse: O 
retorno ao primeiro amor. Ele tem nos despertado para 
essa maneira de viver. 

A obra está se completando, é tarde demais para nos 
prendermos por coisas tão pequenas. Esse processo 
de retorno depende de pessoas que se coloquem na 
brecha, com o coração quebrantado e espírito contrito. 
Deus conta nessa hora com cooperadores. Que seja eu 
e você, para a glória de Deus. Amém.

O RETORNO AO PRIMEIRO AMOR  Por Filipe Merker
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Temos experimentado de perto o que nosso 
Senhor Jesus tem feito nesses dias através da sua 
igreja: maravilhas, milagres e sinais, curas e libertação 
de cativos. Fomos muito encorajados em nossa fé 
através da graça de Deus derramada sobre seu povo. 
Gostaria de repartir com vocês algo que vimos Deus 
fazendo. Após uma semana intensa com operação de 
curas, inclusive no meu próprio corpo; oramos a Deus 
pedindo para vermos pessoas realmente entrando 
pela Porta do Reino. Então, depois da oração naquela 
noite, estávamos indo à casa de uns irmãos para 
comer uma pizza e também orar. Ao estacionarmos, 
vimos dois rapazes caminhando do outro lado da 
calçada, em frente à casa. Fomos até eles e oramos 
pela cura de um deles, que mancava de uma perna. Ele 
foi imediatamente curado! Pregamos o evangelho ali 

Reaviva o dom de Deus que há em ti... porque Deus não 
nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor 
e de moderação (mente curada). Não te envergonhes, 
portanto, do testemunho de nosso Senhor. II Tm 1.6-8

Deus nos deu um sopro para avivar a chama do Espírito, 
que nos levou à verdade de sua vida como testemunhas e 
de realizar as obras que Jesus começou a fazer. 

Nos dias 27 a 29 de outubro, num evento chamado 
“Kickstart”, reunimos com irmãos de outras cidades e 
outras congregações no salão do “Encontros de Fé”. 

Torben Sondergard, um irmão da Dinamarca a quem 
Deus deu o dom de evangelista, esteve entre nós com 
sua família. Repartiu conosco o que tem recebido e nos 
fez ativar na prática o que estava em nós adormecido. 
Verdadeiramente um dom dado à igreja. E toda a 
congregação foi tocada. “Então, saindo, percorriam as 
aldeias, anunciando o evangelho e efetuando curas por toda a 
parte.” (Lc 9.6).

Transcrevemos aqui alguns dos testemunhos que 
aconteceram depois:

TESTEMUNHO DE ÉVERTON ELIÉSER

Rodrigo é um irmão que voltou para Uruguaiana 
para proclamar o evangelho de Jesus Cristo aos seus 
familiares, pois havia se mudado para Santa Catarina. Lá 
foi reunindo um grupo de irmãos. A Vitória Kubaski, de 
São Borja, mas que estuda em Porto Alegre e congrega 
conosco, tem uma irmã, Taline Ariel, que é casada com 

TESTEMUNHO SOBRE URUGUAIANA

na rua mesmo e eles se renderam a Jesus. Espíritos 
malignos se manifestaram ali, mas os expulsamos 
no nome de Jesus e foram libertos. Apesar de alguns 
vizinhos estranharem, olhando e filmando o acontecido, 
prosseguimos falando sobre o mandamento do 
batismo, naquela mesma calçada, e eles disseram 
que queriam ser batizados em Cristo. Então, com o 
consentimento do dono da casa aonde íamos, levamos 
os novos convertidos às águas naquela hora. Eles foram 
batizados e saíram cheios do Espírito Santo, falando em 
línguas. Após o batismo, compartilhamos com eles a 
ceia do Senhor e os enviamos para suas casas, cheios 
de alegria. Nossos novos irmãos, Pablo e Ian, entraram 
pela porta do reino de Deus em apenas duas horas, 
numa noite comum, enquanto estávamos a caminho 
da comunhão e uma pizza. Oramos para que Deus os 
fortaleça e os guarde do mal. Louvado seja o nosso 
Deus pela sua grandiosa obra. A seara ainda é grande... 
estejamos prontos para trabalhar!

GRANDES COISAS ESTÁ FAZENDO 
O SENHOR ENTRE NÓS
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Queria compartilhar um pequeno testemunho sobre 
o que Deus tem feito na minha vida...

Houve alguns momentos poderosos em minha 
caminhada cristã: meu batismo, meu batismo no Espírito 
Santo, outra libertação que recebi, mas outro momento 
foi minha ida a esse encontro (Kickstart Porto Alegre). 
Nunca tinha sentido tanta unção no mesmo lugar! 

Tenho orado por mim e pelos demais irmãos da 
congregação, para que sejamos mais e mais cheios 
do Espírito. Por isso me coloquei naquele lugar como 
representante da igreja em Içara, tendo essa expectativa. 
Quando voltei tinha um certo temor sobre o que falar 
no culto e como falar para ser fiel ao que recebi, mas o 
Espírito Santo já estava trabalhando em todos. 

Todos estávamos sedentos por um renovo e antes 
mesmo de eu compartilhar a experiência que tive no 
Kickstart, Deus já tinha preparado os corações. Houve 
choro, quebrantamento e reconhecimento de que 
precisamos voltar às primeiras obras! Também tive 
um momento precioso com meu filho onde choramos 
juntos e houve libertação. Minha filha foi tocada e viu a 
necessidade que tem de voltar ao primeiro amor!

Estou digerindo tudo o que Deus ministrou, mas 
sei que o Evangelho que aprendemos é o mesmo que 
o Torben colocou, cheio do poder do Espírito!  Muitos 
irmãos vivem nesse mover, e se não vivermos assim é 
por nossa culpa, incredulidade e falta de busca e como 
consequência disso, não veremos sinais e milagres.

Deus me visitou e esse domingo batizamos minha 
prima e uma amiga querida por quem eu estava orando, 
a qual abriu o coração e orei com ela!

Sei que é só o começo... Jamais vou sair desse 
mover! É bom demais viver assim!

TESTEMUNHO DE SABRINA PERUCHI (IÇARA-SC)

Eduardo, moram em Uruguaiana e ela participa do grupo 
lá. No evento de evangelismo em Porto Alegre, todos 
vieram participar junto com alguns irmãos de São Borja. 
E o Espírito soprou sobre eles. O Rodrigo foi renovado 
no Espírito, o Eduardo teve uma experiência completa 
de conversão e até foi o primeiro a ser batizado nas 
águas no sábado do evento.

Voltando relataram que no encontro da igreja um 
irmão acordou naquele dia com fortes dores nas costas 
e que ao orarem a dor foi sumindo até desaparecer. 
Outra irmã, com defeito congênito no joelho, foi curada 
e foi visível o deslocamento do joelho indo ao seu lugar. 
E assim entre os incrédulos também estão acontecendo 
curas, com manifestações de espíritos malignos, mas 
com libertação e batismo no Espírito Santo.

O Eduardo, agora começando a caminhada com o 
Senhor, pediu para o Senhor limpar seus pensamentos, 
tirar sua timidez e saber compartilhar a Palavra, para ajudar 
na colheita da seara de Jesus. Isso está acontecendo 
e já deu testemunho em sua empresa e encontrou as 
pessoas de paz. Deus está levantando um povo com um 
testemunho nos confins do Rio Grande do Sul.
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Uma semana atrás retornávamos para casa após um 
pontapé. Um chamado "pontapé inicial". Nada de novo. 
Exceto o pontapé!

Dado por um irmão de longe, lá da Dinamarca. 

A mensagem? A mesma. Trazida há mais de dois mil 
anos atrás. Aliás, vivida por Jesus. Depois deixada como 
missão para os discípulos e para todos aqueles que O 
seguissem. 

A igreja de Atos conseguiu. Foram cheios do Espírito 
Santo. E, todos os que são verdadeiramente cheios do 
Espírito Santo, até hoje conseguem!

Lá na Dinamarca Deus levanta um homem, gente 
como a gente. Com uma vontade de fazer diferença, de 
curar, ensinar, libertar e viver essa vida. 

E eis que acontece! 

Grandes coisas. Curas, milagres, conversões, 
libertações!

E ele vem... e nos conta... e a gente lembra que 
queria isso também e que tinha deixado isso se apagar 
em algum lugar, por causa de algum medo, de alguma 
oração por cura que pareceu não ter acontecido, ou 
alguma timidez de levar o evangelho e as coisas foram 
esfriando. Mas não! Não vai mais ser assim. Temos um 
chamado! Um compromisso! Somos discípulos!

Iremos por toda parte, curando, ensinando, 
prosseguindo, trabalhando. 

A seara é grande, mas nós ainda estamos aqui!

E desde então grandes coisas aconteceram. Na 
minha vida, na minha casa. 

Eu fui curada. 

E Deus usou extraordinariamente sabe quem? Meu 
marido! Uma oração simples. E uma dor crônica (na 
cervical- quem me conhece sabe) se foi. 

Por que demoramos tanto? 

Desde então temos falado de Jesus. Desde então 
pessoas doentes têm recebido oração e cura. Desde 
então pessoas têm conhecido o nome e o poder de 
Jesus, têm sido batizadas, libertas dos seus pecados e 
recebido o Espírito Santo.

Mas Nati, tu não fazias isso? 

Se eu disser que fazia, estaria mentindo, talvez sim, 
mas muuuuuito pouco. 

Precisava de um kickstart (fica mais bonito né? Mas é 
o tal pontapé!)

E que pontapé. 

Jesus te abençoe, meu irmão. 

Que seja só o início. “... os cegos veem, os coxos 
andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, 
os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado 
o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se 
escandalizar de mim." Mateus 11:5-6 "E a todos nós foi 
dado de beber de um só Espírito.”

TESTEMUNHO DE NATALIE WALDOW
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ATENÇÃO PARA AS ALTERAÇÕES NA AGENDA: 
Neste mês de Dezembro a Ceia do Senhor não será no 
primeiro domingo do mês, mas sim no dia 17/12 em 
nossa chácara.

AVISAMOS  TAMBÉM QUE O CULTO DO DIA 24/12 NO 
CAMAR NÃO SERÁ À TARDE, MAS SERÁ PELA MANHÃ, 
ÀS 09H. 
TAMBÉM NÃO TEREMOS CULTO NO DIA 31 para que as 
famílias e os grupos se programem como desejarem. 

PRÓXIMO BATISMO será no dia 2 de Dezembro em 
nossa chácara, às 15h.

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 (3484-1887)

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 novembro

Thalia Dal'Pupo (Joana Mertens  - Porto Alegre)

Carmen C. Gutierrez (Raquel P. Vicente - Gravataí)

Gustavo G. Fagundes  (Estevão B. Vicente - Gravataí)

Heitor da Silva (Fabiano da Silva - Porto Alegre)

Mateus da Silva Machado (Edson Machado - Porto Alegre)

Matheus de Campos Ennes (Claiton Ennes - Porto Alegre)

Samuel Vieira Lunardi (Florival Lunardi - Porto Alegre)

Simone Blazak (Tânia Güths - Porto Alegre) 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

 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS,
 

ORAS, MONITORES, TABLETS E SMARTPHONES;NETBOOKS, IMPRESS

     VENDAS; AULAS PARTICULARES DE INFORMÁTICA;
 

            ATENDIMENTO EM DOMICÍLIO.   LUNARDI

Florival Lunardi e Cassius Lessa
  (51) 985222647 - 32370194

LUNARDI COMPUTADORES

e-mail: lunarportateis@gmail.com

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


