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EU VI O SENHOR!

Bem-aventurados os que podem afirmar como 
Isaías: “Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos 
Exércitos”(Is 6.1). Ou como Jó: “Agora os meus olhos 
te vêem”(42.5). Ou como Ezequiel: “Eu tive visões 
de Deus”(Ez 1.1). E ainda como Moisés com o qual o 
Senhor falava face a face e que pôde enxergá-lo “pelas 
costas!”(Êx 33.11 e 23). E o que dizer de Maria Madalena 
que teve o privilégio de ver o Senhor ressurreto em 
primeira mão (Jo 20.18) e foi correndo anunciá-lo aos 
discípulos? E Paulo que quando viu Jesus em toda a 
sua glória exclamou: “Quem és tu, Senhor?(Atos 9.5) 
- E, para encerrar a lista, o amado discípulo João, que 
teve uma das visões mais gloriosas do seu Senhor e 
exclamou extasiado: “Vi um semelhante a um filho de 
homem, cujos olhos eram como chamas de fogo, e caí a 
seus pés como morto”( Ap 1.9 a 18).

Todos estes relatos confirmam a verdade que todos 
os que, de fato, VIRAM o SENHOR, nunca mais serão os 
mesmos. Paulo orava pelos efésios(1.18) desta maneira: 
“Peço que o Senhor ilumine os olhos do coração de 
vocês para que saibam qual é a esperança da vocação, 
qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos e 
qual é a suprema grandeza de seu poder sobre nós, os 
que cremos”(Nova Versão Almeida Atualizada). Irmãos, 
que cada um de nós possa dar e ser uma resposta viva a 
esta linda oração.

Neste último retiro de Páscoa toda a palavra do 
nosso irmão Hugo de Francesco foi nesta direção: que 
vivamos a vida centralizada em Cristo deixando que Ele 
seja o Senhor de todas as áreas de nossas vidas e que 
nada nos distraia no cumprimento deste alvo. Aquele 
que viu o Senhor e tornou-se uma nova criatura não 
poderá ter outro desejo que não seja este...

 Por Telmo Weber



A fé em Jesus mostra-se viva e verdadeira quando o 
discípulo se deixa transformar, no seu procedimento, pela 
ação do Espírito Santo (Tg 2.26). Há uma disposição de 
obediência aos mandamentos do mestre. Eu o amo, eu 
confio, eu creio, eu obedeço.

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 dos primeiros 
discípulos, vamos continuar a meditar sobre nossa 
experiência e nos render ao Espírito Santo, para que 
as nossas atitudes sejam expressão viva da fé que 
declaramos ter Nele.

07 a 13/05 - Leitura: Atos 3.1-8 - Pedro e João não 
olharam para a necessidade imediata do coxo, nem para 
as suas próprias condições. Buscaram e confiaram, em 
primeiro lugar, naquilo que o Senhor poderia fazer por ele. O 
mundo quer limitar nossa visão ao que é natural, enquanto o 
Espírito Santo nos chama para um andar mais elevado, uma 
atitude corajosa e intrépida de seguir à sua voz e fazer aquilo 
que – mesmo sendo loucura para o mundo – foi dito por 
Jesus e confirmado por seus discípulos.

14 a 20/05 - Leitura: Atos 6.8 até 7.1; e 7.51-60 - Mesmo 
ameaçado, sabendo que possivelmente seria morto, 
Estevão não negociou com a verdade. Questionado sobre 
Jesus e seus seguidores, proclamou a verdade do evangelho 
e, por isso, foi apedrejado; um preço alto para alguém que 

não vive pela fé; mas muito baixo para Estevão, que via a 
eternidade à sua frente. Será que damos o valor correto à 
vida neste mundo e no por vir, ou baixarmos o padrão de 
nossa fé e pregação por receio de perder coisas terrenas?

21 a 27/05 - Leitura: Efésios 3.8-13 - Cada um dos 
discípulos é conduzido pelo Espírito Santo a manifestar as 
riquezas de Cristo, seja pela pregação do evangelho, seja 
por um viver como o Dele. Essa riqueza é manifestada de 
“muitas formas” por cada membro do corpo de Cristo, que 
faz parte de sua Igreja. É somente por fé que agimos assim, 
pois o homem natural pensa em primeiro lugar em si mesmo 
e faz tudo para que sua maneira de pensar, suas preferências 
e seu interesse estejam na frente dos demais e de Cristo.

28/05 a 03/06 - Leitura: Apocalipse 3.7-13 - Nos dias do 
fim a fé será provada tendo como objeto a Palavra. Aquele 
que guardar (crer e aplicar) os mandamentos de Deus, 
não negando o nome do Senhor, mas sendo perseverante 
na Palavra, Deus o guardará da hora da provação que virá 
sobre todos. Diante do texto de Apocalipse podemos 
pensar em uma perseguição implacável, como já se viu 
na história e ainda se vê em alguns lugares. Mas será que 
isso já não ocorre hoje conosco, de uma forma disfarçada? 
O quanto ouvimos, vemos, lemos, ou de qualquer forma 
recebemos, que é contrário à Palavra do Senhor? Nos 
mantemos perseverantes no que o Senhor diz, ou 
cedemos às pressões? Se, ao meditar nesses versículos, 
o Espírito nos alertou de algo que não está totalmente 
correto, ainda há tempo para nos arrependermos e 
ajustarmos nosso coração, mente e procedimentos, para 
que sejamos verdadeiramente “vencedores”.
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A luz brilhou...

Sempre fico maravilhada com o cumprimento do 
versículo que diz: “Porque Deus é que opera em vós 
tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa 
vontade.” Fp 2:13

Como é bom sonhar os sonhos de Deus, temos a 
garantia de que eles não serão frustrados! Ainda lembro 
de alguns irmãos compartilhando sobre o desejo que 
tinham de ir evangelizar nas entradas de festas e na 
Cidade Baixa. Era Deus gerando o “querer” e aqui quero 
compartilhar um pouco sobre o “efetuar” de Deus. 

Às onze horas da noite de uma sexta-feira, muitos 
jovens e adolescentes estão saindo de casa sem 
informar aos seus pais para onde estão indo ou que 
horas retornarão. Enquanto alguns corações ficam 
apertados dentro dos seus lares, outros se dirigem até 
a rua João Alfredo buscando algo que nem eles sabem 
dizer do que se trata. Essa busca não identificada é a 
busca de uma multidão que se aglomera distraindo-se 
em bebidas, conversas desconexas, drogas, músicas, 
sexo e rebeldia.  Alguns definirão este lugar como um 
lugar de trevas e talvez o próprio Jesus o defina assim. 
Mas...

“o povo que se assentava na escuridão, viu grande 
luz, e sobre os que estavam assentados na região e 
sombra da morte, a luz surgiu. A partir deste tempo, 
Jesus começou a pregar e a dizer: Arrependei-vos, pois 
o reino do céu tem se aproximado.” Mt 4:16-17

Sim, Jesus tem ido até lá através da igreja e assim, 
a luz está brilhando! A luz brilhou quando em torno de 
15 adolescentes foram abordados com a pergunta: 
”Alguém com alguma dor?” Sim, disse um jovem 
ousadamente com a mão nas costas, era lá que a dor 
estava. Os irmãos se aproximaram e oraram uma, 
duas vezes até ouvirem que havia sumido enquanto 
todos os outros olhos observavam surpresos, a luz 
brilhar. E assim a segunda pessoa pulou para o centro 
da roda dizendo estar com uma dor de cabeça muito 
forte. Mais uma vez uma, duas orações e lá se foi a 
dor de cabeça como que fugindo da luz que brilhava 
forte. Então, chegou o terceiro pedido, era sobre uma 
situação de stress e ansiedade. E assim, a paz de Cristo 
se manifestou naquele coração aflito. Agora, o assunto 
não é apenas a manifestação, mas eles também querem 
saber sobre a fonte de tanta luz. Então, “Jesus (através 
de nós) começou a pregar e a dizer: Arrependei-vos...”

“Jesus realizou ainda, muitas outras maravilhas. Se 
todas elas fossem escritas uma por uma...” (Jo 21:25) 
Há muitos outros testemunhos e nos nossos corações 
há a certeza de que a luz deve continuar resplandecendo 
para que o Pai seja glorificado!

CIDADE BAIXA  Por Fernanda Fagundes
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DE CASA EM CASA
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PALAVRAS DO RETIRO DE PÁSCOA

A igreja é como uma orquestra sinfônica, composta 
de muitos instrumentos com sua diversidade: 
de cordas (violinos, violoncelos...), de sopros de 
madeira (clarinetas, fagotes...), de sopros de metais 
(trompetes, trombones...), de teclas (piano, cravo...) e 
os de percussão (tímpanos, pratos...). 

Juntos interpretam uma sinfonia regida por um 
maestro, que conhece todos os instrumentos e tem 
em suas mãos todas as partituras dos músicos. A 
igreja tem um mestre que a rege. Nós somos como 
instrumentos que soamos de diversas formas nos 
momentos certos, quando o maestro nos aponta. 

Um tocador de triângulo, por mais insignificante 
que possa parecer, que normalmente ocupa um lugar 
mais para trás da orquestra, tem seu momento de 
ser ouvido e seu som traz um brilho em meio a tantos 
outros instrumentos, numa harmonia perfeita. Na 
orquestra todos se apresentam em trajes de acordo 
com o espetáculo, inclusive o tocador de triângulo.

Mesmo que haja instrumentos que são mais 
tocados, apontamos para o sacerdócio universal dos 
santos. Todos nós temos a unção do Espírito e temos 
que operar assim, é um desafio e todos participam. 
Assim é na igreja, onde temos uma participação 
especial na sua obra, quer em uma missão ou na vida 
da igreja na casa. Todos são importantes e precisamos 
responder quando Deus precisa de nós. Você é 
importante para Deus!

A vida de uma colmeia é um exemplo do nosso 
trabalho. Uma caixa de abelhas pode produzir mais de 
60kg de mel por colheita. Considerando que a vida de 
uma abelha operária é muito curta, de 30 a 60 dias, seu 
trabalho precisa ser constante. Ela nasce e já começa 
a trabalhar. Na colmeia a temperatura precisa ser nem 
muito quente nem muito fria; assim, quando é quente, 
batem as asas para refrigerar, quando é frio, se juntam 
para preservar o calor.

Umas são destinadas a cuidar da entrada da 
colmeia, pois há invasores interessados em roubar o 
mel, as outras vão para as flores sugar o néctar das 
flores.

Certa abelha foi informada que deveriam fazer 
80kg de mel e pensou como poderia realizar isto, 
assim desanimou,  porque sempre era tão pouco que 
trazia cada vez. Já não queria mais sair, achando que 
era incapaz de fazer algo, acusando até a rainha que 
deveria fazer algo para atingir a meta.

Um dia a rainha conclamou todas as operárias 
dizendo: “Quero ensinar um princípio muito 
importante para todos: Se cada uma fizer um pouco, 
juntas somos muitas e fazemos muito se somos 
constantes.” O Senhor nos chamou para sermos 
operários de sua colmeia.

No Salmo 119.105 diz: “A palavra de Deus é 
lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho.” 
A lâmpada ilumina meus pés por onde estou 
caminhando. No automóvel temos luz baixa e alta. 
A luz baixa ilumina os perigos e irregularidades da 
estrada por onde passo, a luz alta mostra a direção 
que a estrada vai tomando mais adiante. O Senhor nos 
guia com sua palavra cada dia, temos que conhecer 
sua vontade para cada dia, e andar na sua luz cada dia. 
Sua palavra projeta lá na frente o que vem. Podemos 
conhecer a sua vontade a curto e longo prazo.

Eclesiastes 7.8 diz: “Melhor é o fim das coisas do 
que o seu princípio.” É importante aonde chegamos, é 
preciso chegar bem. No casamento temos um modelo 
bom. Na hora dos votos ouvimos palavras cheias de 
amor e poesia. Às vezes até promessas cantadas 
que derretem corações, dizendo que o seu amor é 
eterno. Mas o amor tem que crescer cada dia, ali é uma 
plantinha. Precisamos alimenta-la e cuidar das pragas 
que vão chegando com o passar do tempo. O mundo 
diz o contrário, falam da beleza de uma noite de amor, 

mas não passa disso, normalmente acabam em sua 
casa convivendo só com seu cachorro.

Deus é fiel e podemos projetar nossa vida para 
bem longe. Com o Senhor tudo acaba bem. Muitos 
exemplos de homens na bíblia terminaram cedo 
sua vida, mas acabaram bem, como João Batista e 
o apóstolo Tiago, ambos mártires pelo evangelho; 
outros terminaram cedo, mas mal, como Absalão 
e Judas que traiu Jesus. Outros terminaram 
mediocremente, como Gideão e Sansão. Josias, um 
bom rei, mas acabou fazendo uma guerra que Deus 
não lhe pediu, e assim morreu. Ezequias, com 39 anos 
pediu ao Senhor mais tempo. Os 15 anos que lhe 
foram acrescentados só deram problemas. Mas muitos 
terminaram bem: Enoque, Abraão, Jó, José, Josué, 
Calebe, Samuel, Daniel, Jeremias, Elias e todos os 
outros discípulos de Jesus, companheiros de Judas.

Paulo diz para cuidarmos de nossa salvação com 
temor e tremor (Fp 12.2) Não podemos nos limitar 
apenas ao medíocre: pouca oração, pouca comunhão, 
pouca dedicação. Paulo continua dizendo que assim 
como desenvolvemos nossa salvação, assim Deus 
opera em nós o querer e o realizar (Fp 12.3).

“Porém em nada considero a vida preciosa para 
mim mesmo, contanto que complete a minha 
carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus 
para testemunhar o evangelho da graça de Deus.” 
At 20.24

“Considero tudo como perda, por causa da 
sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu 
Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as 
considero como refugo, para ganhar a Cristo.” Fp 3.8

“Logo, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo 
vive em mim; e esse viver que, agora, tenho na 
carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou 
e a si mesmo se entregou por mim.” Gl 2.20

 Por Hugo de Francesco
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RETIRO DE CRIANÇAS (9 a 11 anos) 
De 26 a 27/5. Na chácara. Inscrições após os cultos. 

RETIRO DE ADOLESCENTES (15 a 17 anos) 
De 31/05 a 03/06. Na chácara. Inscrições abertas.

BATISMO DE NOVOS CONVERTIDOS 
Dia  02/06, às 15h, na chácara.

CEIA DO SENHOR 
Dia 03/06 às 18h no CAMAR

ENCONTRO DE CASAIS 
Dia 09/06, às 9h. 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 abril

Isabel da Silva Zanotta 
(Patrícia Zanotta)

Lori Padilha Viegas 
(Marília Marodin)

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.

Nesse ano de 2018 tivemos um retiro de Páscoa 
em que foram falados assuntos que englobam desde 
os mais novos até os mais velhos na fé. Pra mim 
alguns textos definem o que o Senhor queria comigo 
nesses dias: Lamentações 3.21 - “Todavia, lembro-
me também do que pode dar-me esperança” e 2 
Pedro 1.12 a 15 que relata uma insistência de Pedro 
ao escrever que “Por isso, sempre terei o cuidado de 
lembrar-lhes estas coisas, se bem que vocês já as 
sabem e estão solidamente firmados na verdade que 
receberam”. 

Nesse momento o Senhor foi confirmando 
chamados e dando direções mais definidas, por isso 
recebi muita coisa nova. Entre eles estão detalhes e 

Durante o período do Encontro de Páscoa, que 
ocorreu dos dias 30/03 a 01/04, nos sentimos 
novamente privilegiados e constrangidos pelo AMOR do 
nosso Senhor, que nos presenteou com um tempo muito 
especial de ensino, preparo e comunhão com a Sua Igreja!

Através de uma riqueza de Palavra e exemplos 
pessoais, nosso irmão Hugo alcançou cada coração, 
nos levando ao anseio de "AJUSTARMOS NOSSA VIDA 
EM TORNO DE JESUS E SUA MISSÃO", em seus mais 
diversos aspectos (vida pessoal, família, trabalho, vida 
no corpo, evangelismo). 

Realmente, o conteúdo não nos parece novo, mas 
foi-nos transmitido com tanta profundidade e sabedoria 
- sem perder a simplicidade, firmeza e afeto expressos 
em cada frase e olhar   - que é impossível não vermos 
JESUS pacientemente nos chamando para perto e 
corrigindo em áreas que ainda precisamos avançar . 

E, numa visão mais panorâmica, não podemos deixar 

Como em todo retiro de Páscoa, somos chamados a 
estar mais perto do Senhor, atentos a tudo que Ele quer 
nos falar. Fomos muito abençoados com a alegria de 
Cristo na vida de nosso irmão Hugo! 

No início do retiro Tati teve a visão de uma terra seca 
e o Senhor a lembrou de Oséias 6:3 "conheçamos e 
prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva sua 
vinda é certa e Ele virá sobre nós como chuva serôdia 
que rega a terra”. Éramos como aquela terra seca que 
foi regada naqueles dias pelo Senhor.

Vimos que Deus estava novamente nos “firmando 

testemunhos que ouvi e renovaram a minha vitalidade 
para o novo no Senhor, firmando aquilo que já temos 
ouvido. Depois desse tempo que tivemos como igreja o 
Espírito Santo me lembrou daquela passagem que Jesus 
pergunta para Pedro três vezes: “Tu me amas?”. Às 
vezes Jesus, através da repetição, quer nos marcar com 
uma palavra para assim nunca mais nos esquecermos 
dela, como dando um basta no “esquecimento 
espiritual” e trazendo a urgência de algo que já deveria 
estar sendo feito há muito tempo e não há poucos 
meses atrás. 

Então naqueles dias fui marcado pela repetição e 
pela urgência do Senhor em que façamos a obra dEle em 
todo o tempo e em todo lugar.

de citar todo o cuidado dos irmãos que nos servem com 
a organização e logística de um Encontro como esse 
(inscrição, identificação, estacionamentos, cuidados de 
segurança), assim como o preparo, disposição e dedicação 
da equipe de professores que cuidam dos nossos filhos 
nas aulinhas, servindo-os e "alimentando-os" com Palavras 
sólidas e dinâmicas tão preciosas! 

Realmente nos sentimos mimados pelo Pai!

 C omo o próprio Hugo citou :  "Que possamos 
transmitir tudo o que ouvimos e experimentamos 
com Jesus e Sua Igreja, de forma tão REAL a ponto 
de MARCAR e IMPACTAR outras vidas com nosso 
testemunho, como se elas mesmas tivessem vivido" . 

"Por essa razão importa que nos apeguemos com 
mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas 
jamais nos desviemos " (Hb 2.1)

nas verdades ouvidas, para que delas jamais nos 
desviemos "  (Hb 2 . 1 ).

Assim como Paulo ressaltou, é segurança para nós 
que  " ouçamos sempre as mesmas coisas "  (Fp 3 . 1), 
a fim de evitar sermos levados por qualquer vento de 
doutrina (Ef 4 . 14). Que estas palavras fiquem vivas e 
atuantes no nosso coração e na nossa prática como 
discípulos.

Também nos marcou muito o testemunho do irmão 
tirando foto com a bíblia na mão num país de perseguição. 
Que comunhão!  Que entrega!

RETIRO DE PÁSCOA - TESTEMUNHOS
 Por Esdras Tonin

 Por Rubem e Daniele Rech

 Por Guilherme e Tatiane Beck
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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.


