
Depois dos discípulos irem por todo mundo, fica a 
pergunta: “Para onde devo ir?” Esta meditação de Meyer 
nos ajudará a andar no Espírito.

O Espírito Santo, como representante do Senhor 
Jesus exaltado, é a direção suprema na vida da igreja 
aqui na Terra. Ele é que escolhe obreiros para enviá-los 
para perto ou longe.

Foi o Dr. Ryland que se opôs à ida de William Carey 
para a Índia, mas que disse depois: “Agora creio que 
foi mesmo Deus, e não por outra motivação, que 
pôs no coração de Carey o desejo da salvação dos 
pagãos”. O verdadeiro chamado vem sempre pelo 
Espírito Santo. Ele chama quem quer. A quem ele 

separar, também capacitará e enviará.

Porém, por mais divina e absoluta que for a escolha, 
o Espírito sempre quer a participação da igreja. Foi 
em resposta à oração da igreja, que o Espírito Santo 
designou Barnabé e Saulo para a grande obra de 
evangelização dos gentios, enquanto a igreja orava e 
jejuava, dispondo-se ao Senhor.

Se você está sendo chamado pelo Senhor, você 
precisa contar com a Sua igreja. Ele colocará nos 
corações de todos esta convicção e o preparará para a 
obra. Com certeza espera-se que a igreja jejue, você e 
eu incluídos, para que não se confunda a voz de Deus 
com outras motivações.

“SERVINDO ELES 
AO SENHOR..."
"... e jejuando, disse o Espírito Santo: 
separai-me agora a Barnabé e a Saulo 
para a obra que os tenho chamado”.
At 13.2      

 (adaptado de F. B. Meyer)

1Porto Alegre/RS - Março de 2017 | Ano 27 | nº 276



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

RETIRO DE PÁSCOA - De 30/03 a 01/04 
Na SOGIPA (Rua Barão de Cotegipe, 415 - Higienópolis)

BATISMO - 07/04, às 15h. Na chácara.

CEIA DO SENHOR - 08/04, às 18h. No CAMAR.

PIQUENIQUE COM PAIS E FILHOS (até 5 anos) 
Dia 15/04, a partir das 10h. Na chácara.

RETIRO DE FUNDAMENTAÇÃO - na chácara 07 e 08/abril.

RETIRO DE CURA DA ALMA - 27 a 29/abril, na chácara

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) 9 9948-7755
Cachoeirinha 
Rua Campos Sales, 109 - domingos, às 9h30 - José Acosta (51) 3469-5938 
e Everton Tonin - (51) 9 9977-2031
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 em 
janeiro e fevereiro
Alex Martins Nunes (Paulo Guaracy) 
José Carlos Paroli (Márcio Nascimento) 
Rodrigo Paz Paroli (Márcio Nascimento)
Elisangela Fernandes Saraçol (Shaiene Pippi)
Bruna Lima Jardim (Rosemeri Homem)
Maria Neiva Lima Borges (Maristela Pavão)
Geórgia Machado (Raquel Machado e Sharon Vontobel)

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

LOUVEMOS AO SENHOR POR ESTAS VIDAS REDIMIDAS E OREMOS POR ELAS.

MAIONa agenda anual, no mês 
de maio, algumas datas 
saíram erradas. 
Confira a agenda correta:

ERRATA 01 - Encontro de mulheres
05 - Batismo - 15h
06 - Ceia - 18h

18 a 20 - Retiro de Pastores (Região Sul)
25 a 27 - Retiro de Crianças (10 e 11 anos)

31/05 a 3/06 - Retiro de Adolescentes (15 a 17 anos)

05/03/18 a 11/03/18 
Que todo homem seja um discípulo de Jesus. 
1 Timóteo 2.3,4 

12/03/18 a 18/03/18 
Que todo discípulo de Jesus seja conformado à imagem 
e semelhança de Jesus, no caráter e no carisma. 
Romanos 8.28-30 

Temos entendido que Deus tem um propósito glorioso 
e eterno de ter plena comunhão com o homem e de 
fazer morada nele por meio do Seu Filho Jesus Cristo. 
Nós fazemos parte deste supremo propósito e a medida 
que o conhecemos Ele vai nos revelando cada vez mais 
os seus planos. Neste mês de março vamos rever o que 
Deus quer de nós para realização de Seu propósito.

19/03/18 a 25/03/18 
Que todo discípulo seja comprometido no Corpo 
de Cristo. 
Efésios 4.16 e Colossenses 2.19

26/03/18 a 01/04/18 
Que todo discípulo de Jesus faça discípulos de Jesus. 
Marcos 16.15,16  e Mateus 28. 18-20

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

Cauêh

Marcio

Davi

Eduardo

AnaQuezia

Milena

Karyne

Gabriela

&

&

&

&

Janeiro e 
fevereiro 2018

Casamentos
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Nossa viagem apostólica anual a Iemberém, Guiné-
Bissau, se deu de 24/01 a 07/02 deste ano. Pela primeira 
vez nosso querido Demétrius pôde participar. E aqui vai 
um relato das bênçãos de Deus:

Lembrando que o Jorge e a Vera estão há treze anos 
neste local, desde quando ainda eram missionários 
enviados por Cristãos em Ação; acompanhamos o 
crescimento deste trabalho. A igreja cresce e sempre 
há novos convertidos, mesmo que haja uma grande 
migração para outros lugares, principalmente para os 
jovens que buscam oportunidades de trabalho. 

Iemberém é uma aldeia que está no meio de uma 
zona de florestas. Mesmo assim a modernidade vai 
alcançando os lugares mais escondidos. Localizado 
a 280km da capital Bissau, a viagem leva 7h. Hoje a 
internet lá é uma realidade e os estragos que ela causa 
também. Mas a graça de Deus aumenta onde o pecado 
é abundante.

Um dos nossos objetivos era fortalecer a liderança 
da igreja e por isso também a constituição de mais um 
presbítero, o nosso conhecido Amarildo, que passou 
mais de dois anos no Brasil. Aliás, está no Brasil nestes 

dias, casado com uma gaúcha de Carazinho, Lizandra, 
tem um filho de dois anos, Victor, que veio para 
conhecer seus parentes maternos.

O Senhor tem urgência de levar o evangelho a toda 
criatura e isso também na África. Tivemos oportunidade 
de ir a uma aldeia próxima para repartir a vida de 
Deus. Havia contatos antes e também jovens dali 
interessados em saber mais. Deus deu a nossos irmãos 
a estratégia de construir um quiosque coberto de palha, 
característico do local, em cada uma das aldeias, para 
marcar um lugar de encontro de evangelismo.

Com a congregação de Iemberém tivemos um fim de 
semana intensivo de fundamentação com as verdades 
de Deus. Assim falamos de Jesus Cristo ser a porta 
para o reino de Deus e o único caminho. Como Jesus 
ordenou fazer discípulos, assim três adolescentes se 
converteram, seis foram batizados nas águas, alguns 
foram batizados no Espírito Santo e até houve cura 
física. Por fim compartilhamos da vida de igreja. O 
Espírito trouxe o renovo da vida de Jesus para a sua 
igreja nestes dias. Porque dele, por meio dele e para 
Jesus são todas as coisas.

A IGREJA EM IEMBERÉM  Por Otocar Wondracek
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RETIRO DE JOVENS - FEV/2018  Por Gabriel Mazzuco

Na semana anterior ao retiro, os jovens estiveram 
em vigília, orando nome a nome e clamando para que 
o Senhor fizesse aquilo que Ele tinha planejado. Já no 
primeiro dia, sexta-feira, o Senhor trouxe a seguinte 
revelação: precisávamos nos humilhar e tomar o lugar 
de arrependimento e clamor diante de Deus, sem 
esquecer que ele é o Emanuel e autor da salvação. 

Na manhã seguinte, logo após o tempo de 
devocional começou uma série de ministrações com 
uma introdução sobre o assunto do retiro, isto é, todo 
o processo, ou plano, de salvação de Deus a nós. O que 
parecia apenas um questionário, já que cada ponto 
iniciou com uma pergunta, despertou a necessidade de 
rever alguns conceitos básicos como o seguinte: O que 
é salvação?

Essas primeiras horas em que estivemos meditando 
e sendo ensinados pela palavra foram fundamentais e  
lembraram a cada um que é somente pela fé em Jesus 
que podemos ter a esperança da salvação. Seguido 
de outras três perguntas: Quem nós somos? Por que 
preciso da salvação? e Como obtemos a salvação? 
Encerramos a manhã tendo a certeza de que nada 
podemos fazer em nós mesmos para alcançar a tão 
esperada salvação.

No sábado a noite tivemos uma ministração sobre 
amor de Cristo e a finalidade de sua morte, que foi nos 
reconciliar e libertar do pecado. A verdade de que os 
nascidos de novo têm uma nova realidade e propósito, 
em conjunto com a verdadeira identidade que temos em 
Deus, levou a um lindo momento de quebrantamento e 
libertação seguido de muito júbilo na presença do Senhor.

Na continuidade, domingo pela manhã, tivemos 
um panorama bíblico do que significa a regeneração 
e o recomeço que Jesus inaugurou através de seu 
sacrifício, pelo qual fomos inseridos em uma nova 
criação e família. O que antes era maldição, visto que 

estávamos debaixo da velha criação pecaminosa, hoje 
se torna novidade de vida porque temos a Jesus como 
representante assentado à direita de Deus. A manhã se 
encerrou abordando a graça, esse dom imerecido que 
nos foi confiado por Jesus para viver uma nova vida. 
Ainda no domingo, à noite, tivemos muito louvor e uma 
palavra de discernimento trazida por um irmão, que o 
levou a ministrar sobre o perdão, pois como discípulos 
temos que exercitar o perdão ao nosso próximo assim 
como o Pai nos perdoou. Foi-nos recordado que por 
muitas vezes o inimigo utiliza dessas artimanhas para 
nos afastar da intimidade com o Senhor, até mesmo 
gerando contendas e divisão no corpo de Cristo. 

Na segunda-feira ouvimos sobre fé, arrependimento 
e batismos (na água e no espírito); sobre a nova posição 
de quem creu em Jesus e sua obra redentora; e a 
experiência diária do discípulo que, a partir daí, não é 
mais condenado pelo pecado, recebe autoridade para 
praticar as obras de Deus, por meio do Espírito Santo, 
e tem a promessa da ressurreição. Praticando a palavra 
recebida, nos dividimos em grupos e saímos às ruas de 
Porto Alegre, Alvorada e Viamão para proclamar esse 
plano tão lindo de salvação. Alguns dos testemunhos 
estão relatados aqui no Corpo Vivo. 

Os últimos dois pontos foram abordados na 
terça-feira pela manhã: santificação e glorificação. O 
Espírito Santo completou um ao outro e terminamos 
entendendo que a santificação é o processo pelo 
qual somos transformados à imagem de Jesus e 
a glorificação é o momento que aguardamos ter 
completada essa obra, que Deus planejou desde o início. 
Sem essa esperança, sem ter esse alvo e motivação, 
o resto perde o seu valor. Se tivermos como alvo ver o 
Senhor em toda sua glória e santidade, todo o resto se 
torna mais fácil. Com essa palavra de exortação mais um 
retiro de jovens se encerrou, ficando o desafio de nunca 
perder o momento da vinda e encontro com Jesus.

TESTEMUNHOS 
DO 
EVANGELISMO 
NAS RUAS
ALVORADA 
‘’Saímos em grupo para a praça principal de Alvorada 
e declaramos o Reino de Deus naquele lugar. Então, 
proclamamos o evangelho para duas mulheres e um irmão 
que estava conosco compartilhou com elas seu testemunho 
de conversão. Ambas ficaram emocionadas e disseram que 
estavam muito interessadas pela possibilidade de ver suas 
vidas transformadas. Decidiram então naquele momento 
render suas vidas ao Senhor Jesus.’’ 
Ana Soares Gottfridsson

VIAMÃO 
“Fomos à casa lar e ao chegarmos lá oramos com as 
crianças e brincamos com elas. Havia um menino muito 
especial que pediu oração para que fosse liberto, pois era 
muito nervoso e agressivo. Oramos, ele nos agradeceu e 
ficou melhor com a graça de Deus.” 
Rodrigo Dias da Silva.

PORTO ALEGRE 
“Fomos às ruas da Cidade Baixa e oramos com um grupo de 
jovens fantasiados para o carnaval, com bebidas nas mãos. 
Ao abordá-los e abraçá-los descobrimos que todos os cinco 
jovens congregavam no mesmo local e haviam se afastado 
da Igreja. Proclamamos com liberdade que ali não era o lugar 
deles e que o Senhor os amava! Também conversamos com 
uma senhora que havia perdido um bebê e ficado internada 
em um hospital psiquiátrico há poucos dias, falamos do 
amor de Deus e oramos com ela.” 
Priscila Guths Fumegalli

“Fomos evangelizar no Hospital de Clínicas e paramos pra 
conversar com uma menina chamada Franciele, que nos 
disse que sabia que iríamos orar por ela. Ela nos contou que 
estava esperando seu pai que tinha câncer, mas que cria que 
ele já havia sido curado, pois o havia levado, no dia anterior, 
em uma igreja para orarem por ele. Então perguntei se 
ela tinha uma bíblia, ela disse que não, mas prontamente 
respondeu que conseguiria! Instruímos de como lê-la e 
vimos ali um fruto de muita fé!” 
Gabriela Trevisol

“Ao sairmos no centro observamos uma senhora que não 
tinha o movimento e sensibilidade de uma perna, que, 
inclusive, tinha 7 cm a menos. Assim começamos a orar, 
entretanto o Senhor nos falou para orar pela cura, e a 
senhora, assustada, gritou e pudemos ver a perna que era 
manca se regenerando, e membros da perna voltando para 
o lugar. Ao ver a sua cura completa a senhora falou: “Se foi 
Jesus que me curou, eu largo Satanás” e assim arrancou 
uma pulseira de trevas que tinha no braço.” 
Andressa Lacerda, Deisyelli Canedo e Gean Caceres.
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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


