
Um cântico do cantor Fernandinho, 
descrevendo a luta e a vitória de Jesus:

O universo chora, o sol se apagou, 
ali estava morto o Salvador.

Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, 
o peso do pecado Ele levou.

Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, 
em trevas se encontrou o Filho.

A guerra começou, a morte enfrentou; 
todo poder das trevas vencido foi.

A Terra estremeceu, o sepulcro se abriu 
e nada vencerá seu grande amor.

Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou! 
Ele venceu para sempre!

Prá sempre exaltado é, prá sempre adorado é, 
prá sempre Ele vive.

Ressuscitou, ressuscitou, cantamos: Aleluia! 
O Cordeiro venceu!

E a palavra trazida no encontro da igreja em 
11/03/18 depois do cântico:

A angústia que levou Jesus a suar gotas de sangue, 
quando estava no jardim, e clamar por três vezes para 
que o Pai passasse dele o cálice que ele estava para beber 
(Lc 22.39-44), era a consciência que Ele tinha de que ali na 
cruz Ele enfrentaria as trevas e que o Pai iria abandoná-
lo, pois sabia que luz e trevas não podem conviver 
juntas. Jesus nunca cogitou em não ir à cruz, tanto que 
repreendeu a Pedro, quando este tentou dissuadi-lo 
disso, mas o fato de saber que Ele perderia a comunhão, 
a presença do Pai com ele, estava sendo insuportável 
para Jesus. Mesmo assim bebeu todo o cálice por nós 
e nos abriu esse novo e vivo caminho até a presença do 
Pai, mas nós não damos o mesmo valor a essa comunhão 
conquistada com tão alto preço, que agora podemos ter, 
mas trocamo-la tão facilmente por um momento nas 
trevas, de um simples prazer do mundo.
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Tiago afirma que “a fé sem obras é morta” (Tg 2.26). Pelo 
contexto se percebe o significado dessa afirmação: a fé 
em Jesus mostra-se viva e verdadeira quando o discípulo 
se deixa transformar, no seu procedimento, pela ação 
do Espírito Santo. Há uma disposição de obediência aos 
mandamentos do mestre. Eu o amo, eu confio, eu creio, 
eu obedeço.

As obras não antecedem a fé, mas a fé gera novas obras; 
aquelas que o Senhor “preparou para que andássemos 
nelas” (Ef 2.8-10).

Situações de dificuldade, lutas e provações, irão cooperar 
para a mudança prática na vida do discípulo (Tg 1.2-4). A 
decisão firme, aliada à perseverança em confiar no que a 
Bíblia diz (a despeito dos meus sentimentos ou conselhos 
do mundo) irão gerar uma nova experiência de vida; um 
degrau a mais no processo de santificação.

Neste mês, olhando para o exemplo de homens e 
mulheres que provaram a sua fé mesmo antes da vinda 
do Messias, vamos meditar sobre a prática da nossa vida 
como discípulos de Jesus e nos render ao Espírito Santo, 
para que as nossas atitudes sejam expressão viva da fé 
que declaramos ter Nele.

02 a 08/04 
Leitura: Gênesis 22.1-3,15-18; Hebreus 11.8-19 
Confiança extrema, resposta imediata. 
Abraão é um exemplo de fé operante, citado por Tiago e 
Paulo. E o livro de Hebreus confirma a obra de Deus vista 
na fé e nas obras de Abraão. Qual o seu segredo? Qual a 
atitude que definiu Abraão como o “pai de todos os que 
creem”(Rm 4.11)? Uma das características marcantes é 
que ele não demorava a fazer o que Deus lhe disse. Essa 
rapidez em obedecer demonstra como ele confiava e 
cumpria de forma simples os mandamentos de Deus.

09 a 15/04 
Leitura: Hebreus 11.23-29 
Um olhar para a glória do Senhor, da qual vamos 
participar - Nada é mais valioso 
Outro exemplo de fé é Moises. Não apenas pelos 
sinais que fez no Egito, em nome de Deus, mas porque 
escolheu abandonar o mundo (o Egito), com toda a sua 

glória e “prazeres transitórios”, porque “contemplava 
o galardão”. Vamos nos avaliar sinceramente diante 
do Senhor, se estamos dispostos a fazer o mesmo, e 
compartilhar no encontro da casa o que Deus falou com 
cada um.

16 a 22/04 
Leitura: Salmos 51.4-12 
Fé e arrependimento andam juntos. 
Davi foi chamado um homem segundo o coração de 
Deus, para fazer toda a vontade de Deus (Atos 13.22) 
Quando pecou de uma forma que não se poderia esperar 
dele, e foi disciplinado pelo Senhor, rapidamente se 
quebrantou, humilhou, arrependeu. A atitude desse 
coração arrependido é, também, expressão da fé que 
deve estar presente em nossas vidas. Agimos assim, ou 
permanecemos orgulhosos e soberbos na prática do 
pecado, seja ele qual for?

23 a 29/04 
Leitura: Ester 4.9-17 
Por causa da fé, o discípulo sempre considera a 
vontade de Deus superior ao bem estar do homem, 
especialmente de si mesmo. 
Ao interceder pelo seu povo ao rei, Ester correu grande 
risco. Poderia calar-se, mas não pensou em si mesma, 
na sua segurança, na sua vida. Sabia que o plano de Deus 
para Israel era maior que sua própria vida. E nós? Temos 
consciência de que o cumprimento da vontade de Deus 
é mais importante do que o nosso bem estar? Estamos 
prontos a negar a nós mesmos, como um ato de fé?

30/04 a 06/05 
Leitura: Jeremias 20.7-13 
Firmes na fé e em sua defesa. 
O mundo se afasta de Deus e despreza a sua Palavra. 
Não se poderia esperar nada diferente de quem rejeita a 
Deus e seu ungido. Mas quando um dos filhos de Deus, 
nosso irmão, cai no engano deste mundo e da carne, 
desprezando a Palavra, Deus requer de nós uma atitude 
de profeta. Com amor e brandura, mas com firmeza e 
santidade, vamos nos posicionar ao lado da Palavra e 
não dos enganos desse mundo. Será que vemos nisto 
também uma ação própria da fé?

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

Há quase 10 anos, Deus depositou em mim um amor 
e um chamado pela nação de Guiné-Bissau. Depois de 
um período de preparo e logo depois de formada como 
enfermeira, tive o privilégio de conhecer Iemberem, 
uma aldeia no sul do país, entre fevereiro e março 
desse ano. Foi um presente de Deus passar esse tempo 
com a igreja de Cristo e com a família Feistler, que me 
acolheram com o amor de Jesus.

Pude ajudar no consultório da missão, atendendo 
pacientes de diversas aldeias, com diferentes 
necessidades. Atualmente está sendo construído um 
novo posto de saúde dentro da área da Missão A Fim de 
Proclamar, o qual será atendido pela equipe dos irmãos 
da igreja, para atender maiores demandas.

Aconteceram, nesse tempo da minha estadia, 

treinamento de professores de crianças, encontros com 
jovens, comunhão diária, muito aprendizado e muitas 
histórias. Entre tantas experiências vividas, uma das 
que mais me marcou foi ver crianças e adolescentes 
caminharem quase 20 km para estarem no culto de 
domingo.

O amor de Jesus é tão grande que é impossível 
conhecê-lo e ficar inerte. Jesus veio para que todos 
fossem salvos e reconciliados com o Pai. Ele amou, 
curou, libertou, salvou e deu esperança ao perdido. 
Deus nos chamou a ir e fazer discípulos de todas as 
nações (Mt 28:19).

Ore por Iemberem, para que o evangelho de Cristo 
alcance muitas vidas. Ore pela igreja e pela missão. 
Somos uma só família em Cristo Jesus!

MINHA EXPERIÊNCIA EM IEMBERÉM  Por Jennifer Nunes

Estivemos no último mês em Moçambique, um 
pequeno país situado à costa leste da África, cuja 
língua principal é portuguesa. Fomos em uma equipe 
composta de sete brasileiros, discípulos de Jesus, com 
o fim de dar continuidade à edificação, fundamentação e 
ao fortalecimento dos discípulos locais.

O trabalho apostólico que os irmãos vêm realizando 
naquela região tem sido muito importante para o 
estabelecimento de uma igreja sólida. Existem muitas 
necessidades e apenas o evangelho do reino de Deus 
tem a propriedade de alterar o rumo e maneira de viver 
de muitos moçambicanos (em média, oitenta por cento 
da população vive abaixo da linha da pobreza).

Assim a nossa missão consistia em edificar os 
irmãos, proclamar o evangelho e batizar os novos 

discípulos, ordenar as igrejas e atender aos pobres, 
a quem servimos alimentação e também demos 
suprimentos materiais. Nesse sentido pudemos nos 
alegrar ao ver enfermos sendo curados e pessoas 
libertas, arrependendo-se de uma vida de pecados.

Também pudemos dar assistência às missões 
locais que trabalham no meio das aldeias, atendendo 
centenas de crianças diariamente, dando-lhes alimento 
e pregando o evangelho do reino de Deus.

Ao voltar para casa, pude louvar a Deus pelo poder 
que se manifesta no evangelho e do privilégio de 
sermos usados pelo Senhor para manifestá-lo por onde 
passamos, conscientizados de que nos foi confiada a 
responsabilidade de ir por todo o mundo para pregar 
este evangelho.

INDO POR MOÇAMBIQUE  Por Samir Machado
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HOMBRIDADE  Por Erasmo Vurlod Ungaretti

Não é fácil definir hombridade, por ser uma palavra 
de ampla aplicação, talvez “integridade” expresse 
melhor o caráter de uma pessoa (não só homens) que 
tem nobreza, respeito, dignidade e maneira correta de 
ser e proceder. Todos são do caráter de Jesus, por isso 
só em Jesus teremos a verdadeira hombridade.

O salmista pergunta a Deus: “Quando contemplo os 
teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que 
estabeleceste, que é o homem, que dele te lembres? E o 
filho do homem, que o visites? (Sl 8.3-4).”

Poderíamos pensar que o homem não é nada 
diante da grandeza e formosura da natureza que 
Deus criou, e que Ele poderia ter deixado o homem 
no esquecimento, dizendo que o homem é um ser 
insignificante e sem valor.

O livro de Gênesis traz a resposta à pergunta do 
salmista, quando Deus, antes de criar o homem, diz: 
“Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa 
semelhança; tenha ele domínio sobre os peixes do mar, 
sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, 
sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam 
sobre ela. Criou Deus o homem à sua imagem, à imagem 
de Deus o criou (Gn 1.26-27).”

Deus coloca o homem recém-criado acima de 
tudo que foi criado na terra. Podemos dizer que Adão, 
pela sua formação, era um homem que possuía total 
hombridade, a mais perfeita. Ele foi moldado pelas 
próprias mãos divinas, nenhuma sombra do mal 
pairava sobre ele.

Ao colocar a árvore do conhecimento do bem e 
do mal no jardim, o Criador queria deste homem total 
obediência, uma dependência de Deus, da criatura 
ao criador. Toda desobediência às leis divinas afasta 
o ser humano do seu Criador. Sem obediência não há 
comunhão, e a hombridade perece. Assim Adão perdeu 
a graça de estar face a face com Deus. Hoje há uma 
decadência moral e espiritual no mundo. A hombridade 
dada inicialmente ao homem está desaparecendo ao 
nosso redor.

Jesus veio ao mundo e acatou todas as 
determinações dadas pelo Pai. Ele se tornou como um 
de nós e o seu viver no mundo foi realizado expressando 
uma impecável humanidade. Jesus retomou o lugar do 
homem, pois como recompensa do Pai, o fez sentar à 
sua direita, acima de todo nome que se possa referir, 
e pôs novamente todas as coisas debaixo de seus 
pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas. Jesus 
mostrou que não são os bens materiais nem as honras 
humanas, tão desejadas pelos homens, que implantarão 
a hombridade em nós. Ele diz: “Pois no meio de vós, eu 
sou como quem serve (Lc 22.27).”

Nós, hoje, como discípulos de Jesus e como reflexo 
da sua vida, temos que ter uma hombridade brilhante, 
para fazer a obra daquele que é a luz do mundo (Jo 8.12).

Se recebermos Jesus e crermos no que fez por 
nós, estando nossa vida plenamente comprometida 
com Cristo, o Pai ordenará a nossa vida e sua imagem 
e semelhança estarão presentes novamente em nós. 
Se Adão nos levou a perder a hombridade, Jesus quer 
recolocá-la em nós. Permaneçamos em sua palavra e 
em seu amor (Jo 15.7 e 9).

A posição nobre que temos em Jesus é que somos 
embaixadores em nome de Cristo (II Co 5.20). Se 
éramos simples obreiros trabalhando para Ele, agora 
trabalhamos com Ele. Cristo em nós, a esperança da 
glória (Cl 1.27). No versículo seguinte Paulo diz: “A fim de 
que apresentemos todo homem perfeito em Cristo.”

João diz: “Amados, agora somos filhos de Deus; 
e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. 
Sabemos que , quando Ele se manifestar, seremos 
semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como 
Ele é” (I Jo 3.2). Se olharmos para o mundo, veremos sua 
decadência, mas devemos nos esforçar para manter 
a vida de Cristo em nós, custe o que custar. Nossos 
irmãos nos primeiros séculos aceitaram ser queimados 
ou crucificados para manter a hombridade de Cristo em 
suas vidas. Todos nós aguardamos o dia futuro em que 
deixaremos a imagem terrena para possuir a celestial e 
eterna, totalmente espiritual.

Em Deus não há desânimo, Ele trata conosco 
visando nos tornar cidadãos do Seu Reino Eterno. 
“Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos 
varonilmente, fortalecei-vos” (I Co 16.13). As palavras 
“varonilidade e hombridade” são termos que se 
originaram das palavras “varão e homem”.

Alguém disse: “O pecado, antes de tudo, é 
egocêntrico”. O pecado nos separa de Deus, impedindo 
que tenhamos comunhão com Ele. A pessoa que ama 
o pecado jamais irá se sentir bem no céu, porque lá não 
encontrará o que ama. Todo pecado é uma revolta do 
pecador contra Deus. O pecado produz a desordem na 
ordem divina.

O salmista (Sl 51), suplicando reabilitar a hombridade 
que perdeu, diz: “Pequei contra ti, contra ti somente, 
e fiz o que é mal perante os teus olhos (v.4). Esconde o 
rosto do meu pecado e apaga todas minhas iniquidades 
(v.9). Purifica-me com hissopo e ficarei limpo; lava-me e 
ficarei mais alvo que a neve (v.7). Cria em mim, ó Deus, 
um coração puro, e renova dentro de mim um espírito 
inabalável v.10).” Por fim, perdoado, pede: “Abre, Senhor, 
os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus 
louvores (v.15).”

Somente Cristo pode dizer: “Eu edificarei a minha 
igreja.” Pessoas sem a devida hombridade, em quem 
Ele não pode confiar, serão despedidas de Sua obra. 
Aos outros, depois de terem sido aprovados, receberão 
a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o 
amam. (Tg 1.12)
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PIC-NIC DOS PAIS E FILHOS ATÉ 5 ANOS 
Dia 15/04, às 10h. Na chácara em Viamão.

RETIRO DE CURA DA ALMA 
Dias 27 (início às 20h) a 29/04 (término às 12h) na 
chácara.

PRÓXIMO MÊS:

ENCONTRO DE MULHERES 
Dia 01/05, às 15h. No CAMAR.

BATISMO DE NOVOS CONVERTIDOS 
Dia 05/05 às 15h na chácara.

CEIA DO SENHOR 
Dia 06/05 às 18h no CAMAR

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 março

Luisa Soares Ribeiro Sant´anna de Oliveira 
(Adriane de Oliveira)

Juliana Lima 
(Janice Lima)

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.

No domingo, dia 18 de março, tivemos um encontro 
com a congregação em Teutônia. O objetivo era de 
estimularmo-nos para uma mobilização da igreja em 
proclamar o evangelho na cidade. Seis carros, vinte 
irmãos, fizeram a caravana de Porto Alegre a esta cidade.

Pela manhã o Moacir nos relembrou de todo 
conteúdo do evangelho de Jesus, depois os muitos 
testemunhos do que o Senhor tem feito entre nós, 
estimulando-nos à fé. Assim concluídas as palavras, 
os irmãos nos ofereceram aquele almoço colonial com 
sobremesas como expressão do amor de Jesus.

O dia estava muito quente e decidimos esperar 
no salão depois da refeição, porque imaginávamos 
que poucos cidadãos estariam andando pelas ruas 
naquela condição. O que Deus fez então foi de nos levar 
a ministrar uns sobre os outros cura e restauração, 
salvação no amplo sentido da obra de Cristo. Fomos 

unidos no amor de Cristo. Depois fomos para a praça 
e muitos contatos foram feitos. Um dia ouviremos 
testemunhos de pessoas que foram tocadas por Deus 
naquele dia e a igreja lá se sentiu unida conosco no 
propósito maior da igreja.

As impressões entre nós foram muitas: “fui muito 
edificado pelo Espírito na vida de vocês”(Nícolas), “Foi 
bênção, vou sentir saudades”(Luiza), “alegria fazer parte 
do que Deus tem feito ao lado de vocês”(Fernanda), 
“Bah, foi uma alegria estar com vocês e ver Deus agindo! 
É um privilégio fazer parte desta obra”(Aline), “foi muito 
bom, Jesus foi glorificado”(Jonathan), “foi um dia 
especial, aprendi muito com vocês e com os irmãos de 
Teutônia, glória a Deus por tudo que Ele fez”(Iran), “foi 
muito precioso, Deus trouxe um renovo”(Gean). Fomos 
embora, mas com o coração cheio de alegria pelos sinais 
e maravilhas que o Senhor fez.

ENCONTRO EM TEUTÔNIA  Por Otocar Wondracek

No dia 24 março, sábado, nosso encontro dos 
jovens foi um pouco diferente... A galera “invadiu” o 
encontro da igreja em Canoas, para um tempo muito 
especial de comunhão, louvor, compartilhar da Palavra e 
manifestação do Espírito Santo. Jovens, adolescentes, 
de Porto Alegre e de outras cidades próximas, fomos 
todos muito bem recebidos e acolhidos entre os irmãos 
que congregam na cidade vizinha.

Jan Gottfridsson repartiu uma palavra sobre as 
diferentes manifestações do Espírito que acontecem 
quando a igreja se reúne, enfatizando que todos 
podemos profetizar, falar em línguas, interpretar, 

etc... Com a palavra viva e relembrada, separamos um 
momento onde todos puderam praticá-la: divididos 
em pequenos grupos, todos os irmãos começaram 
a orar uns pelos outros e o Espírito Santo foi se 
manifestando com todos os seus dons, edificando a 
igreja. Muitos receberam palavras proféticas, alguns 
foram cheios do Espirito Santo, outros libertos, tudo 
para a glória de Jesus!

Muita alegria e júbilo houve entre todos por tudo o 
que Deus fez...

“Quando vocês se reúnem, cada um tem...” I Corintios 
14.26

ENCONTRO EM CANOAS  Por Nícolas Wondracek

“... para a edificação do corpo de Cristo.” - Efésios 4.12 6

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


