
"Depois da morte de Estêvão levantou-se grande perseguição 
contra a igreja em Jerusalém. Felipe, descendo à cidade de Samaria, 
anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam às coisas que Filipe 
dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. E houve grande 
alegria naquela cidade." (At 8)

Que bom que Deus não precisou nos mover por uma 
perseguição ainda, mas chegou a hora de anunciar a Cristo por 
todo este estado e país. Já estamos ouvindo testemunhos desta 
proclamação em muitas cidades.

Como o Pai enviou Jesus, Jesus enviou seus discípulos e o 
Espírito Santo continua nos enviando por toda a parte.

Podemos ficar estáticos admirando o que Deus está fazendo, 
mas Ele quer nos fazer parte dinâmica do que Jesus começou a 
fazer aqui na terra, afinal somos Corpo de Cristo, cujos membros 
se movem, segundo a justa cooperação de cada parte.

Entre em algum grupo que está se mobilizando nas ruas, 
praças e escolas, nos hospitais e presídios, ou vá aos seus 
vizinhos, parentes ou colegas. Haverá grande alegria na cidade, 
porque o povo que jaz em trevas verá grande luz.

 OS QUE FORAM 
DISPERSOS IAM 

POR TODA PARTE 
PREGANDO A 

PALAVRA
 Por Otocar Wondracek
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Nas ocasiões em que encontrou os discípulos após 
a ressurreição, Jesus ordenou que eles pregassem o 
evangelho em todo o mundo, a partir de Jerusalém. 
Disse ainda que o seu Espírito Santo seria derramado 
sobre eles naqueles dias, e que por meio dele 
fariam muitos sinais. No livro de Atos e nas cartas, 
vemos que essa ordem foi atendida pelos discípulos 
daqueles primeiros anos. E nós, como encaramos 
esse mesmo mandamento na nossa vida normal, 
diária? Lendo alguns destes textos de Atos vamos 
meditar na palavra e deixar que o exemplo daqueles 
primeiros cristãos sirva de incentivo e ânimo para 
nós, seus discípulos no século XXI.

08/01 a 14/01 
O evangelho é pregado em Jerusalém 
Atos 5.12-16; Atos 5.40-42; Atos 6.7 

15/01 a 21/01 
O evangelho é pregado em Samaria 
Atos 8.4-8; Atos 8.14-17; Atos 8.25  

22/01 a 28/01 
O evangelho alcança os etíopes 
Atos 8.26-40

29/01 a 04/02 
O evangelho é pregado em Damasco (Síria) 
Atos 9.17-20 

05/02 a 11/02 
O evangelho é pregado em várias cidades de Israel 
Atos 9.31-42

12/02 a 18/02 
O evangelho é pregado aos gentios (romanos) 
Atos 10.34-48 

19/02 a 25/02 
O evangelho é pregado aos gentios (gregos) 
na Fenícia, Chipre e em Antioquia 
Atos 11.19-26  

26/02 a 04/03 
O evangelho entra na Europa por Filipos 
Atos 16.9-15; Atos 16.27-34 

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

Makoto Andrea&Dezembro 2017

Casamentos

Amados irmãos em Jesus Cristo, paz!

Na nossa última viagem à Sibéria, Rússia, em setembro 
de 2017, recebemos dois convites para irmos até aquela 
região em agosto de 2018.

O primeiro convite é do nosso irmão Andrey 
Horoshenko, pastor em Novokuznetsk (sul da Sibéria), 
para que um grupo de 7 ou 8 jovens daqui de Porto Alegre 
(ou, Brasil) pudesse ir estar com a igreja ali naquela cidade, 
participando com eles no evangelismo e socorro às vilas da 
região levando o amor de Jesus e distribuindo bíblias.

O segundo convite, feito logo imediatamente após 
este, veio do Tibério Olimpio, brasileiro que mora há mais 
de 17 anos na Rússia, e que está pastoreando uma igreja em 
Novosibirsk, capital da Sibéria.

É precioso compartilhar que presenciamos na cidade de 
Novokuznetsk um avivamento do Espírito Santo no meio da 
igreja de Jesus.

Lembrando que na Rússia, nos dias de hoje, é 
determinantemente proibido evangelizar, distribuir bíblias 
ou expressar qualquer forma de propagação do evangelho. 
No entanto, o que vimos é que em Novokuznetsk 
nossos irmãos estão exatamente fazendo isso: falando 
abertamente de Jesus, evangelizando, distribuindo bíblias, 
indo nas casas das pessoas, estabelecendo Centros de 
Recuperação para drogados e alcoólatras, e propagando 
Jesus também na internet. 

E, tudo isso, debaixo da unção do Espírito Santo, e com 
uma liberdade sobrenaturalmente impressionante.

Esta ação é parte de um movimento do Espírito em 
várias partes da Rússia, e que se chama “One Year for 

Jesus”, que começou há quase 4 anos e que está crescendo 
na força e poder do Senhor!

Assim, estaremos nestes dias ali participando com eles 
na evangelização e distribuição de bíblias nas pequenas vilas 
ao redor, bem como, participando das reuniões da igreja.

Nosso primeiro planejamento, ainda a confirmar, 
é sairmos do Brasil por volta do dia 13 de agosto, uma 
segunda-feira, e sairmos de lá por volta do dia 3 de 
setembro, também numa segunda-feira, chegando no 
Brasil entre 5 ou 6 de setembro.

Encorajamos cada um dos nossos amados jovens 
irmãos e irmãs em Jesus (dos 18 aos 90 anos) a que orem 
pedindo ao Papai uma direção específica pessoal para com 
este convite. Diante dos custos deste projeto (ainda em 
estudos), é importante que tenhamos esta confirmação o 
mais breve possível

Para mais detalhes, nosso contato aqui em Porto Alegre 
é o nosso irmão Demetrius Vasconcellos: (51) 9 8229.6631.

Confira os vídeos que estão indicados nos links:

“ONE YEAR FOR JESUS” PROJECT:
www.youtube.com/watch?v=91qB5r8nj7s
www.youtube.com/watch?v=cchGLei-ecM&t=233s
www.youtube.com/watch?v=Qfn7So-xQCs&t=23s
www.youtube.com/watch?v=axYnXlIlu1U

ENCONTRO DE JOVENS, NOVOKUZNETSK, 
EM JULHO DE 2017 

www.youtube.com/watch?v=tlIgwI5iK4s

RÚSSIA - AGOSTO DE 2018  Por Nilson Ferreira
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DE CASA EM CASA



Hebreus 3.6 nos diz: "Cristo, porém, como Filho, em 
sua casa; a qual casa somos nós, se guardarmos firme, 
até o fim, a ousadia e a exultação da esperança". Esse 
versículo nos apresenta uma afirmação excepcional e 
valiosa, que nos coloca em uma posição surpreendente, 
a de sermos a residência de Jesus. Esse texto registra, 
de uma forma bem consciente, o que somos para 
Jesus. Assim, ele averba: "... a qual casa somos nós". 
Essa morada de Cristo em nós não é material, é 
eminentemente espiritual! Cristo vem residir em nós, 
seres humanos, para imprimir a Sua vida em todos os 
que o têm como o Senhor e o Salvador da sua vida. 
Sendo assim, nós precisamos entregar-lhe as chaves 
do nosso ser, para que Ele resida em nós com plena 
liberdade de imprimir a Sua própria vida em nossa 
pessoa. Se assim fizermos, nós estaremos bem 
habilitados e cheios de coragem para agir em todos 
os atos que Ele espera que nós façamos. Esses atos, 
em geral, são os mesmos que Ele fez quando esteve, 
pessoalmente, como um de nós, no mundo em que 
viveu. Consideremos, atentamente, a fidelidade do 
hóspede que temos em nós. Cristo reside em nós para 
que a nossa fé tenha um lugar seguro para poder se 
expressar no nosso viver de cada momento. Cristo 
habita em nós para nos inspirar e nos habilitar a sermos 
como Ele é e fazermos o que Ele quer que façamos.

Todos nós, que sentimos que a nossa fé já está bem 
fortalecida, pela convivência com Cristo que reside em 
nós, certamente ansiamos em ser instrumentos em 
Suas mãos. Mas nós precisamos primeiro ouvir, bem 
claramente, os apelos que Deus nos fez. Nestes últimos 
dias, Deus nos falou sobre o que Ele quer que façamos, 
através do Seu servo que esteve conosco, o irmão em 
Cristo, Torben Sondergaard. Precisamos realizar, com 
fé e ousadia, o urgente e necessário serviço que nos 
foi apresentado. Deus nos mostrou os instrumentos 
necessários para empreendermos a obra que colocou 
em nossas mãos. O vasto campo de trabalho está 
bem perto de nós, precisamos, apenas, entrar nele e 
conquistar as vidas nas quais o Senhor quer habitar! Nós 
precisamos nos lançar na obra que está bem presente 
diante de nós, obra que precisamos realizar antes que 
Cristo retorne, para que Ele possa recolher ao Seu 
Reino os frutos que produzimos nos lugares por onde 
andarmos. Jesus, em dias do Seu ministério terreno, 
determinou aos seus doze discípulos uma missão: Ide 
e: "Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, 
expeli demônios; de graça recebestes, de graça dai" 
(Mateus 10.8). Essa é uma missão que Jesus espera 
que todos nós façamos hoje – dias em que os hospitais, 
e as ruas, e as casas, e as escolas, e as prisões, e 
outros tantos lugares estão abarrotados de pessoas 
necessitadas daquilo que nós temos para lhes oferecer. 
Mas não esqueçamos que nós nada fazemos sem ter, 
também, o Espírito Santo operando em nós e através de 
nós. Não podemos olvidar que firmeza e perseverança 

são valores que nós não podemos perder! Jesus nos 
impulsiona à ação, dizendo: "E, em qualquer cidade ou 
povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno; e 
aí ficai até vos retirardes" (Mateus 10.11). Amém. 

*Um conselho final de Jesus: "Eis que eu vos envio como 
ovelhas para o meio de lobos; sede, portanto, prudentes 
como as serpentes e símplices como as pombas".

VIVEMOS EM DIAS DE OUSADIA E FÉ
 Por Erasmo Vurlod Ungaretti

É feriado no dia 25 de dezembro, um dia que vem 
depois da ceia em família da noite anterior, festa que 
se alonga madrugada adentro. Comemos bem e nos 
alegramos com parentes e com presentes. Mas neste 
mesmo momento há famílias separadas por alguma 
enfermidade grave que não deixa o paciente sair do 
hospital. Quem se importaria com eles no meio dos 
festejos? Mas o amor de Deus derramado em nosso 
coração não nos moveria ao seu encontro?

Foi assim que um grupo de irmãos, jovens e velhos, 
solteiros e casados, têm ido por anos aos hospitais para 
ser uma voz de esperança para os que sofrem. Jesus, ao 
assentar-se no trono de sua glória e os anjos com ele, 
também dirá: “Vinde benditos de meu Pai, porque estava 
enfermo e me visitastes, pois sempre que o fizestes a um 
destes meus pequeninos, a mim o fizestes.” (Mt 25.34-45) 

Temos aprendido a ter mais fé para curar em nome 
de Jesus, e num hospital esta é a maior necessidade. 
Não sabemos se alguém foi curado pelas orações, 
mas houve muita alegria, tanto no Hospital Cristo 
Redentor como no Hospital Ernesto Dornelles, ao 
ouvir uma mensagem entoada nos corredores por 
um coral, surpresa parecida com aquela dos pastores 
que guardavam seus rebanhos naquela noite especial 
próximo a Belém. E depois receber uma palavra dos 
céus e a esperança de que Jesus, festejado no Natal, 
era o verdadeiro Salvador vindo ao mundo. Houve 
lágrimas de pessoas sem esperança, consolo na 
solidão, alegria na dor e luz no meio de trevas. Muitas 
experiências, talvez um dia as ouviremos. O que mais 
importa, no entanto é que somos instrumentos, ou 
melhor, vozes do seu amor.

Além dos profissionais da saúde que se emocionam 
e se animam, parentes e amigos dos doentes também 
são alvos desta proclamação. A palavra do Senhor não 
voltará vazia. Quem foi uma vez sempre quer voltar.

UMA ESPERANÇA AOS ENFERMOS  Por Otocar Wondracek
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OS BATISMOS  nos meses de verão seguirão. sendo em 
nossa chácara, sempre nos primeiros sábados de cada 
mês, às 15h *COM EXCEÇÃO O DE JANEIRO QUE SERÁ  
NO SEGUNDO SÁBADO DIA 13.*

AS CEIAS DO SENHOR  continuam nos primeiros 
domingos do mês, às 18 h, no C.A.M.A.R.

A T E N Ç Ã O  jovens!!! - RETIRO (de 18 anos em diante) 
na chácara. De 09 a 13/02 de 2018. Inscrições abertas.

ENCONTRO  de professores de crianças 
03 e 04/03, na chácara. Inscrições com Luis e Débora.

ENCONTRO  PARA HOMENS -  Dia 17/03 às 15 h, 
na Aliança (Av. Baltazar de O. Garcia, 3580).

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 dezembro
Ana Paula Rosa (Dora Rocha)
Brian Dill (Jonathan Gottfridsson)
Luize Cabral Saraiva (Leonardo e Gislaine Saraiva)
Susana (Carmélia Tonin)

ERRATA: nos números anteriores, alguns nomes de batizados não 
foram incluídos, por falha nossa. Pedimos perdão, em especial 
aos novos na família. Pedimos aos irmãos que enviem para o 
e-mail secretaria@igrejaempoa.com.br os nomes dos irmãos que 
forem batizados em suas casas (fora da chácara) para podermos 
apresenta-los à igreja"

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

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

SECRETARIA - Atende das 9h às 12h. Av. Baltazar de Oliveira Garcia, 3580 
(entrada pela rua ao lado). Fone 3398-3285, Adriana. 

Tiragem: 1.100 exemplares, distribuição interna e gratuita

Informativo com o propósito de servir o Corpo de Cristo

Teutônia é uma pequena cidade de origem alemã 
com 29 mil habitantes, a 90 km de Porto Alegre, mas 
uma cidade próspera do Vale do Taquari, que atrai muitas 
pessoas pela oportunidade de emprego que oferece. Por 
ser uma cidade tradicionalmente religiosa, é bastante 
resistente ao evangelho, mas o Senhor tem dado à igreja 
perseverança e direção para alcançarmos estas pessoas 
para o Seu Reino.

A história da igreja em Teutônia começa quando uma 
irmã de Porto Alegre se mudou para Fazenda Vilanova e foi 
congregar com alguns irmãos em Teutônia. Com o passar 
dos anos viu a necessidade de um cuidado mais pessoal 
e então nos procurou, a Sandra e a mim, para saber se 
poderíamos cuidar dela. Em outubro de 1996 foi quando 
nos procurou e começamos a ir para Teutônia de 15 em 
15 dias, para conhecermos os irmãos e sob o envio dos 
irmãos de Porto Alegre ficamos aguardando a confirmação 
do Senhor sobre o que deveríamos fazer. Estávamos 
vinculados com o Moacir e a Edoloí, que sempre nos 
ajudaram na busca da vontade do Senhor, e entre outros 
irmãos envolvidos, houve um casal que nos acompanhou 
muitas vezes, o Júlio e a Margarida, que hoje estão 
servindo a igreja em Gravataí. 

Em 17 de janeiro de 1998 foi a nossa mudança. 
Começamos com um grupo de oito pessoas, mais 
as crianças. Nesse começo conhecemos o Renato 
e Anna com sua família e mais alguns irmãos que 
vieram congregar conosco, dos quais muitos não 
permaneceram. Juntos, com o Renato, fomos 
constituídos presbíteros e assim começamos a caminhar 
juntos no encargo de cuidar da igreja.

Em todos esses anos sempre recebemos o cuidado da 
igreja de Porto Alegre através de vários irmãos, pelo Moacir 
e Rogério e outros tantos que ajudaram na fundamentação 
pelos dons repartidos pelo Senhor. Poderíamos citar 
outros irmãos que nos ajudaram nessa caminhada, 
mas certamente não nos lembraríamos de todos, mas 
agradecemos o amor e cuidado que permanecem até hoje.

A partir dos oito irmãos do início, muitos vieram, 
ouviram o evangelho do reino, foram batizados, dos quais 
muitos foram embora e outros permaneceram. Hoje 
somos em torno de 65 irmãos, batizados e vinculados, 
vivendo nas casas e procurando ser a igreja de Deus. 

O grupo de jovens conta com mais de 20 irmãos, entre 
eles alguns casais, que buscam viver em comunhão e sair 
pelas ruas a pregar o evangelho.

Em janeiro de 2018 completaremos 20 anos em que 
nos mudamos e, junto com o Renato e sua família, temos 
servido a igreja e buscado viver o Propósito Eterno de 
Deus nesta linda cidade.

IGREJA 
EM TEUTÔNIA
Por Róber e Renato
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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


