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UM FILHO NOS FOI DADO. 
O GOVERNO ESTÁ SOBRE SEUS OMBROS.

Ele, tendo recebido do Pai o governo sobre toda a 
criação e sendo o rei dos reis e senhor dos senhores, 
nos diz:

“Assim como meu Pai me confiou um reino, eu 
vo-lo confio"

Por isso, recebendo nós um reino inabalável, 
retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo 
agradável, com reverência e santo temor;

Não temais, ó pequenino rebanho; porque vosso Pai 
se agradou em dar-vos o seu reino.

Amados irmãos, nós temos um rei. Ele será rei 
sempre por toda a eternidade.

Como noiva apaixonada pelo seu Noivo, Senhor e 
Rei, tomemos o firme propósito de agradá-lo com um 
viver cheio de fé, manifestado  por uma confiança e 

obediência absolutas Nele e na Sua palavra.

O noivo por sua vez naquele dia, dirá: 

"Cantai a vinha deliciosa! Eu, o SENHOR, a vigio 
e a cada momento a regarei; para que ninguém 
lhe faça dano, de noite e de dia eu cuidarei dela." 
(Isaías 27.2; Salmo 23)

Busquemos com zelo o seu reino (Mateus 6.10,33) e 
a sua justiça. 

Como terra boa devemos reter de bom e reto 
coração a palavra do nosso Senhor e Rei e proclamá-la 
com a alegria expressada no Salmo 145:

"Falarão da glória do teu reino e confessarão o 
teu poder, para que aos filhos dos homens se 
façam notórios os teus poderosos feitos e a 
glória da majestade do teu reino."

 Por Moacir Adornes



O Espírito Santo quer manifestar através dos discípulos 
de Jesus todos os seus dons, com um propósito claro de 
edificar e equipar a igreja, para que Cristo seja glorificado 
por meio de seu Corpo. Neste mês de junho queremos 
animar os irmãos a estarem abertos ao Espírito Santo para 
que a igreja que se reúne em cada casa seja edificada. Além 
de meditar e compartilhar nos grupos o que ouvimos do 
Senhor, vamos colocar em prática o que nos é concedido 
pelo seu Espírito. 

04/06 a 10/06 - PALAVRA DE SABEDORIA - A palavra 
de sabedoria é a manifestação do Espírito Santo que nos 
capacita para respondermos diante de situações difíceis. Foi 
assim com Jesus que, cheio do Espírito, tinha uma palavra de 
sabedoria capaz de frustrar as armadilhas dos seus inimigos 
e, ao mesmo tempo, deixar maravilhados os que o seguiam.  
LEITURA: Mateus 22.17-22; Lucas 21.14,15 e 1 Coríntios 
12.4-11, destaque no versículo 8. 

11/06 a 17/06 - PALAVRA DE CONHECIMENTO - A palavra 
de conhecimento é a manifestação do Espírito Santo que 
nos revela o conhecimento de Deus em uma situação que, 
até então, nos era desconhecida. Pode nos guiar ou ajudar 
nossos irmãos em momentos decisivos. Pode, também, 
ser o instrumento que traz à luz situações ocultas, pelas 
quais o inimigo oprimi e/ou retarda a obra de Deus na vida 
de uma pessoa. 
LEITURA: Mateus 16.21-23; Atos 16.16-18; e 1 Coríntios 
12.4-11, com destaque ao versículo 8. 

O App Praticantes 
foi criado para 
cooperar com a 
mobilização e vida 
prática da Igreja.  
Cada congregação 
usará da forma que 
melhor ajudar o seu 
dia-a-dia. Vincule-se 
a nossa Congregação 
para acompanhar e 
se engajar!

Ao nos cadastrarmos na nossa 
congregação, teremos acesso a:

• Comunicados do Presbitério, Diaconato e 
Secretaria. Está área é uma central de avisos 
online; 

• Os avisos chegam a todos os vinculados 
ao mesmo tempo por uma notificação 
automática (push);

• A liderança pode cadastrar necessidades 
para que todos possamos conhecer e 
cooperar;

18/06 a 24/06 - FÉ - A fé, como manifestação do Espírito 
Santo, opera em nós tamanha confiança no poder de Deus (e 
descanso Nele) que é capaz de remover obstáculos e realizar 
obras que excedem totalmente a capacidade humana. Se 
nos falta fé, vamos lembrar que o Espírito Santo, que habita 
em cada um dos discípulos de Cristo, está pronto a se 
manifestar também dessa maneira. 
LEITURA: Atos 6.5-8; 1 Coríntios 12.4-11, com destaque ao 
versículo 9. Vamos orar uns pelos outros com fé! 

25/06 a 01/07 - DONS DE CURA - Assim como Jesus curou 
a muitos durante sua vida em Israel, e na cruz levou sobre 
si todas as nossas enfermidades, o Espírito Santo quer 
glorificar a Cristo também pela plena saúde de nosso corpo, 
alma e espírito. Com fé e ousadia, vamos deixar que Ele se 
manifeste, enquanto impomos as mãos sobre os que estão 
em situação de doença. Vamos praticar isto HOJE em nosso 
encontro da igreja na casa. 
LEITURA: Mateus 8. 1- 17 e Atos 5.12-16; 1 Coríntios 12.4-
11, com destaque ao versículo 9. 

02/07 a 08/07 - OPERAÇÕES DE MILAGRES (SINAIS) - 
As operações de milagres, ou sinais, são manifestações do 
Espírito Santo que superam as leis naturais de tal forma que 
demonstram o poder miraculoso de Deus. Seu objetivo não 
é, apenas, a solução de problemas do homem, mas chamar a 
atenção para o poder, a autoridade e a misericórdia do Senhor 
Jesus, nosso rei. Que o Espírito encontre em nós homens e 
mulheres corajosos e ousados por meio de quem Ele pode 
manifestar esse poder tremendo e, assim, atrair muitos. 
LEITURA: João 2.6-11; João 6.9-14 e Atos 2.43; 1 Coríntios 
12.4-11, com destaque ao versículo 10

Mais informações:

contato@praticantes.org

praticantes.org

1 Co 3.11 “Porque ninguém pode pôr outro 
fundamento além do que já está posto, o qual é 
Jesus Cristo”. 
No mundo em que vivemos nosso sistema de valores, 

educação, política, economia, etc. está fundamentado no 
humanismo, onde o homem é o centro.

Esse sistema sempre terá uma visão incompleta e o 
foco incorreto porque não olha para o mundo conforme 
a visão de Deus, mas conforme a visão do homem. É um 
sistema que  se alimenta da árvore do conhecimento 
do bem e do mal, independente de Deus, e que produz 
morte, mesmo que tenha coisas que parecem ser boas! 

Nem tudo que vemos ou ouvimos é errado. Mas se 
vier independente de Cristo, não convergir a Cristo, 
ou tiver outro fundamento que não seja Cristo, será 
incompleto, insuficiente e sem poder. Não vai gerar o 
propósito de Deus em nós. 

Quando aquela árvore nos oferece o mal, 
geralmente resistimos, mas quando ela nos oferece o 
bem, pensamos que “se é bom, vem de Deus”. Então 
aceitamos essas coisas e as incorporamos em nossas 
vidas. Mas o problema não está em ser bom ou mau, e 
sim em ser independente de Deus.

Todo conhecimento deve “passar” por Cristo em 
nossa vida, ser conferido com as Escrituras, com 
a verdade de Deus. Nossas escolhas, ou decisões, 
precisam estar sujeitas ao direcionamento do Espírito 
Santo. Ele nos conduz a toda verdade. Ao contrário 
disto, se nos alimentarmos da Árvore da Vida, ela nos 
conduzirá a toda verdade que necessitamos, à melhor 
escolha para nós. A Palavra nos dá norte e parâmetros 
para qualquer situação que enfrentamos. A Palavra de 
Deus é a verdade (Jo 17.17).

Ela não vai dizer se posso ou não ver televisão, mas vai 
dizer que o meu pensamento deve estar ocupado com o 
que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, se tem 
algum louvor ou alguma virtude (Fp 4.8). Este é o critério 
de Deus e se quero andar para a maturidade, preciso 
caminhar sobre ele. A Palavra não vai dizer se devo usar 

saia, minissaia ou calça, mas vai dizer que meu traje deve 
ser decente com modéstia e bom senso (1Tm 2.9)

A educação dos filhos é um tema que precisamos 
considerar. Hoje há muitos conceitos sobre o que é 
educação, como educar, onde educar, o que ensinar, o 
que não ensinar, quando começar...

Queremos que nossos filhos sejam discípulos bem 
informados e educados, mas “DISCÍPULOS”, acima 
de tudo. Que seus talentos sejam desenvolvidos, não 
para que sejam grandes homens reconhecidos por seu 
conhecimento e capacidade, mas para que possam amar 
e servir o Senhor com todas as suas forças e capacidades.

Outro assunto que tem mexido muito com a Igreja, 
especialmente com as mulheres, é o que comer, quanto 
comer, dietas, etc. Existe um comércio gigantesco 
por trás da alimentação e da saúde, com um pesado 
investimento em propaganda. A árvore do conhecimento 
do bem e do mal está gritando dentro de nossas casas 
e muitas vezes nos transformamos em defensores 
aguerridos de bons conhecimentos. Mas é Cristo a árvore 
da qual devemos nos alimentar; o que Ele pensa sobre 
tudo isso? Que direção a Palavra nos dá?

A palavra, obviamente, não fala dos alimentos e hábitos 
modernos, mas tem todos os princípios sobre esse 
assunto, como, por exemplo, sobre o que comer (1Co 
10.31, Cl 3.17); ou sobre o jugo do medo, inclusive com 
respeito a algum tipo de alimento (Jó 3.25, Mc 16.18); o 
quanto devo/posso comer (Fp 4.4); e a atitude frente aos 
alimentos: 1Tm 4.4-5 - “Pois tudo que Deus criou é bom, e, 
recebido com ações de graças, nada é recusável, porque, 
pela palavra de Deus e pela oração, é santificado”.

Assim é com cada assunto de nossa vida diária. Se 
nossas atitudes estiverem norteadas pela palavra de Deus 
certamente vamos agradá-lo e crescer em santidade. 

Nem tudo que é bom, nem tudo que é agradável, 
nem tudo que dá entendimento é, de fato, bom para 
mim. Preciso depender da Árvore da Vida, pois somente 
a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita.
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• Além de ver todos os vinculados da 
congregação, todos estes irmãos poderão 
publicar testemunhos, no menu Boas 
Novas, daquilo que o Senhor está fazendo 
na e através da igreja para fortalecer nossa 
fé e darmos glória a Deus!

CADASTRE-SE NA CONGREGAÇÃO 
E CONTE NO BOAS NOVAS UM 
TESTEMUNHO
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DE CASA EM CASA



RETIRO 
DE PÁSCOA

Um testemunho que nos impressionou e nos 
edificou muito foi o de um irmão professor de 
matemática que, por necessidade, foi trabalhar numa 
mina de zinco e chumbo. Enquanto trabalhando, 
desabou a mina sobre ele e ficou por um mês entre a 
vida e a morte. Perdeu a vista de um olho e a mobilidade 
de um braço. Como consequência os pulmões 
reduziram e o coração avolumou. Por misericórdia 
Deus curou seu olho, mas anda agora com um tubo de 
oxigênio. Tudo isso, mas estava feliz.

 Estimulamo-lo a escrever um livro sobre sua 
história, porque nos fazia ver a vida de outra forma, e 
ele o fez, mesmo com dificuldade. Mas um vírus apagou 
tudo em seu computador. Depois de tudo isso, ainda 
teve um acidente de automóvel, em que capotou várias 
vezes e lesionou sua cervical, de forma que não só 
precisava de oxigênio, agora também de morfina para as 
dores. Nada, porém, lhe tirava a alegria no Senhor.

O que são minhas dificuldades comparadas às dele? 
Nada! A convicção deste homem é de que Cristo está com 
ele e vive como quem ainda tem muito tempo. Continua 
trabalhando na igreja no norte do país. A chave dele está 
em olhar para o alto e “regozijar-se no Senhor sempre”, 
sabendo que Ele tem um propósito para sua vida.

Nosso nome está no Livro da Vida! Se alguém nos 
oferecesse um ingresso de um jogo do Brasil nesta Copa 
do Mundo na Rússia, acharíamos que seria um privilégio, 
mas o fato de nosso nome estar escrito no Livro da 
Vida às vezes não valorizamos. Temos o ingresso para 
a Vida Eterna! Aleluia. Um dia haverá a leitura deste livro 
e vamos responder com grande alegria por termos sido 
chamados. Você se alegra por isso?

Jesus é o motivo da minha vida, não quero perder 
minha alegria. Jesus disse que a alegria dele eram as 
obras do Pai.

Todos nós recebemos uma obra, um serviço, do 
Senhor; e Paulo diz: “Em nada considero a vida preciosa 
para mim mesmo, desde que eu complete a minha 
carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para 
testemunhar o evangelho da graça de Deus” (At 20.24). 
Qual é o nosso ministério?

O primeiro ministério é o de verdadeiros adoradores, 
que adorem o Pai em espírito e em verdade.

O segundo ministério é aos homens. 1 Coríntios 
12.7 diz que a manifestação do Espírito é concedida a 
cada um visando um fim proveitoso. Deus deu a todos o 
ministério de fazer discípulos, pregando o evangelho a 
todos, mas também as manifestações do Espírito. Qual 
é a sua manifestação no Espírito? O que você recebeu 
dele? Quando vai atentar para isso?

Qual é o dom mais importante? É aquele que é 
necessário para a situação do momento. Quando 
estamos diante de um enfermo, provavelmente será o 
dom de curar.

Jesus estava diante da mulher samaritana e o dom 
necessário foi o dom de conhecimento. Todos deveriam 
andar manifestando o Espírito Santo. Paulo diz que 
devemos desejar os dons, por isso temos que conhecê-
los, é o primeiro passo.

Para facilitar a memória, podemos dividir os dons em 
três grupos de três. 

OS DONS DE FALAR: variedade de línguas, 
interpretação e profecia.

OS DONS DE SABER: palavra da sabedoria, palavra 
do conhecimento e discernimento de espíritos. 

OS DONS DE FAZER: operações de milagres, curas e fé.

O ministério que recebi do Senhor Jesus é para 
dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Na 
última carta que Paulo escreveu, em 2 Timóteo 4.7, ele 
resume a conclusão de seu ministério: “Combati o bom 
combate, completei a carreira, guardei a fé”.

Se imaginássemos ler a nossa própria lápide do 
que escreveram sobre ela da lembrança que deixamos 
de nossa vida no relacionamento com nosso cônjuge, 
nossos filhos, nossos colegas e nossos vizinhos, o 
que gostaríamos de ver escrito? Não é isso que eles 
esperam de nós agora enquanto ainda vivemos? 

Temos um ministério! Aceitemos o desafio de 
colocar nossa vida diante de Deus para que, quando 
chegarmos naquele dia, o Senhor possa nos receber 
e dizer: “Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o 
muito te colocarei!” 

 Por Hugo de Francesco
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Este espaço era para o resumo e testemunho 
do retiro de crianças de 9 a 11. Mas ele precisou ser 
cancelado porque uma greve do setor de transportes 
afetou outros tantos setores da sociedade: entrega 
de alimentos e outros produtos necessários, como 
oxigênio e medicamentos para hospitais.

Isso deve nos levar a orar pelo nosso país com maior 
intensidade. São decisões importantes e difíceis para 
as autoridades. Temos visto e acompanhado uma grave 
crise de corrupção que nos entristece e envergonha. 
Além dessas necessidades, estamos em ano de eleições 
e precisamos interceder para que o Senhor conduza ao 
governo as pessoas que Ele quer. 

2 Crônicas 7.11-22 nos conclama a nos humilharmos 
diante de Deus e orarmos pela nossa terra, buscando o 
perdão dos pecados e cura de Deus! A igreja precisa se 
levantar em oração e clamor, como a palavra nos ensina: 

"Orem em favor dos reis e de todos os que exercem 
autoridade, para que vivamos vida mansa e 
tranquila, com toda piedade e respeito." (1Tm 2.2)

BATISMO 
Dia 07/07, às 15h na chácara.

CEIA DO SENHOR 
Dia 08/07, 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 maio
André Luís Soares França 
(Ismael Ramos de Oliveira)

Patrícia Bento da Silva 
(Verenice Baungardt)

Roselaine Gerling Farias 
(Maíra Fialho)

Moacyr José Winck Junior 
(Fábio Gimenes)

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.

Até 2000, quando foi publicada a “Nova Versão 
Internacional” (NVI)  as versões da bíblia em português 
eram poucas. As mais conhecidas eram Almeida 
Revista e Corrigida (ARC) e Almeida Revista e 
Atualizada (ARA).  De lá para cá novas versões foram 
publicadas, tais como a King James Atualizada (KJA), 
Nova Tradução na Linguagem de Hoje (NTLH), Nova 
Versão Transformadora (NVT), Corrigida Fiel (CF), 
e outras. No inicio deste ano a Sociedade Bíblica 
do Brasil lançou mais uma versão: a Nova Almeida 
Atualizada (NAA).

Estamos acostumados com a ARA. Mas, desde 
o ano passado temos lido outras versões, para 
conhecê-las melhor. Consideramos critérios como 
fidelidade ao texto original, atualização da linguagem, 
preço e rede de distribuição. E percebemos que 

NVI, KJA e NAA acrescentam muito à compreensão 
do texto bíblico, beneficiando sobretudo aos novos 
convertidos, pois a linguagem é mais moderna, sem 
perder fidelidade aos originais.

Precisamos mudar radicalmente para uma das 
novas versões? Não. Cada um, conforme a sua 
possibilidade, pode adotar uma delas ou continuar 
usando a ARA. Não temos uma versão única, “oficial”, 
exclusiva, mas ao mesmo tempo, pedimos que fiquem 
entre estas que avaliamos (ARA, NAA, NVI ou KJA). O 
importante é que leiamos a Bíblia e deixemos que o 
Espírito Santo use a Palavra para nos transformar.

“Enquanto alguns procuram erros na Bíblia e 
enganos nas traduções, um homem sincero, com a 
Bíblia aberta, sem dúvida encontrará bem depressa o 
que há de errado consigo mesmo.” A. W. Tozer

NOVAS VERSÕES DA 
BÍBLIA EM PORTUGUÊS

OREMOS

 Por José Gustavo Miranda
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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 - 985222647

LUNARDI COMPUTADORES

Alessandra Lunardi - 32370194 (pela manhã) 
florival.lunardicomputadores@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.


