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UM CORAÇÃO 
SAUDÁVEL

Alimentação saudável e equilibrada, exercícios físicos, 
descanso adequado. Tais cuidados fazem bem ao coração 
e nos proporcionam boa saúde física. 

Nosso “coração emocional”, entretanto, precisa de 
outras coisas para se manter em forma. O Criador nos 
fez constituídos de espírito, alma e corpo, e é de nossa 
responsabilidade zelar por cada um desses aspectos. 

A Bíblia nos diz que “Acima de tudo, guarde o seu 
coração, pois dele depende toda a sua vida” (Pv 4.23 
NVI), reforçando a importância de nossa alma - onde 
se encontra nosso “coração emocional” - estar bem e 
cuidada da forma certa. 

Então, aqui vai uma receita para os cuidados do coração 
interior: ALIMENTE seu coração com as verdades da 
Palavra de Deus! Permita que as promessas de Deus 
animem seu coração, que os mandamentos guiem suas 
decisões, que o ensino corrija seu modo de pensar e agir. 
Assim como nosso corpo físico reage e se torna um reflexo 
do que comemos, nossa alma é moldada por aquilo que 
entra em nossa mente. 

EXERCITE seu coração na obediência! Encher-se de 
conhecimento bíblico sem compromisso com praticá-lo 
é semelhante a ingerir muita comida sem atividade física: 
causa obesidade, não saúde. Quanto mais obediência e 
prática existir em nossa vida, mais forte em Deus nosso 
coração estará. 

Por Volnei Batista

DESCANSE seu coração em Deus! Centralize em 
Jesus suas expectativas, creia em suas promessas, lance 
sobre ele toda sua ansiedade e preocupações. Uma fé 
ativa e um relacionamento vibrante com Deus produz o 
descanso que afasta de nós as doenças emocionais. 

Com essas três atitudes simples podemos cultivar 
uma vida interior saudável e produtiva na qual o 
Senhor é glorificado, nossos irmãos são inspirados 
e nós experimentamos alegria, paz e confiança 
renovadas a cada dia!



Continuando as meditações acerca da “tão grande 
salvação” que temos em Cristo, vamos usar o tempo 
de comunhão da igreja na casa para falar sobre aquilo 
que o Senhor Jesus nos garantiu, por sua morte e 
ressurreição. Além de renovar nossa gratidão e alegria 
pelo presente que recebemos sem merecer, será uma 
oportunidade maravilhosa de pregar àqueles que nos 
visitam ou simplesmente estão perto de nós. De graça 
recebemos, de graça devemos compartilhar.

03/09 a 09/09 
Leitura: João 5.21-26; Romanos 8.1-4 
LIVRES DA CONDENAÇÃO - Antes de ouvir as boas 
novas do evangelho e crer em Jesus, estávamos 
mortos para Deus por causa do pecado. Sobre nós 
pesava grande condenação. Uma resposta de fé, com 
base na graça e misericórdia do Senhor, nos livrou da 
condenação. Recebemos vida eterna, a vida de Deus, 
por meio de seu Santo Espírito. Hoje não há mais culpa 
ou medo da morte sobre nós, pois a garantia dessa 
salvação não é qualquer mérito nosso, mas sim pela fé 
em Jesus e em Sua obra. Não vamos nos deixar levar 
pelas mentiras e acusações de satanás. Agora que 
estamos livres do pecado e da morte, vamos dedicar 
nossa vida integralmente para o Senhor.

10/09 a 16/09 
Leitura:   Romanos 5.1-2; 1 João 1.5-9 
JUSTOS DIANTE DO PAI - Além de estar livres da 
condenação e receber vida eterna, a salvação que 
recebemos de Deus nos permitiu ter comunhão com 
Ele. Mas só aquele que é santo e justo pode estar na 
presença de Deus. A Palavra nos garante que isso é 
possível porque Jesus é a nossa justiça. Eu posso 
entrar no lugar mais santo, a presença do Pai, e posso 
viver sempre nessa posição porque Ele me vê coberto 
pelo bendito sangue de Jesus; sangue que diariamente 
nos limpa dos pecados e nos purifica de toda injustiça. 
Vamos viver sempre assim: justificados pela fé andando 
em santidade na presença do Pai.

17/09 a 23/09 
Leitura: Romanos 8.15-17 
FILHOS E HERDEIROS – Pela obra de Cristo o Pai 
recebeu de volta aqueles que foram feitos para serem 
dele, mas haviam se perdido por causa do pecado. Agora 
somos filhos de Deus. E a Bíblia vai além, afirmando que, 
se somos filhos, somos também herdeiros. Para nós 
está reservada uma herança que não se corrompe e nos 
aguarda na casa celestial, a casa do Pai. Vamos ajustar 
nossa mente para olhar este mundo como ele realmente 
é: um sistema corrompido e com os dias contados; e 
olhar para o nosso futuro glorioso, que Jesus garantiu 
para os que foram feitos filhos do Deus bendito.

24/09 a 30/09 
Leitura: 2 Coríntios 5.17; 1 Pedro 1.22-23.  
UMA NOVA GERAÇÃO – É isso que significa a palavra 
“regenerados” na Bíblia. Não é fazer de novo, a mesma 
coisa, do mesmo jeito. Mas algo novo, diferente do 
anterior: um novo homem. Se todos os descendentes 
de Adão (toda a humanidade) receberam uma herança 
de pecado e morte, aqueles que são “regenerados” 
por meio de Jesus Cristo recebem Dele uma vida nova. 
E essa nova vida não começa apenas após a falência 
do corpo físico que herdamos de Adão. Ela começou 
no dia em que fomos unidos a Cristo. Fomos também 
incluídos em uma nova genealogia, a de Jesus, de quem 
recebemos tudo o que diz respeito a essa nova vida. Se 
ainda buscamos em Adão a referência para qualquer 
coisa que fazemos, nossa mente precisa ser renovada. 

01 a 07/10 
Leitura: Romanos 12.4-8; 1 Coríntios 12.12-14,27. 
MEMBROS DO SEU CORPO - Outra bênção que 
recebemos como consequência da obra de Cristo é que 
fomos incluídos Nele, como membros de seu corpo, sendo 
Ele próprio a cabeça. Mais do que um conceito, o Espírito 
Santo quer nos fazer experimentar isto de forma muito 
prática e intensa: guardar as palavras de Jesus (nosso 
cabeça) na vida pessoal e cooperar com meu irmão para 
que ele também tenha plena comunhão com o Mestre. É 
assim que o Espírito quer nos conduzir em unidade.
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DE CASA EM CASA

Eduardo Paula& Nathan Luzia&

Agosto 2018

Casamentos

“Todos estes morreram na fé, sem terem recebido 
as promessas; mas vendo-as de longe, crendo nelas e 
abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e 
peregrinos na terra.” Hebreus 11.13

Não somos desta pátria terrena, mas peregrinos, 
buscando viver em tudo a vontade boa, perfeita e 
agradável daquele que nos chamou das trevas para Sua 
maravilhosa luz!  Este tem sido o nosso norte, olhar para 
aquilo que é Eterno, onde toda nossa esperança reside, 
de fato, sem cairmos em expectativas terrenas! 

Temos sido chamados para um tempo de 
peregrinação, desta vez no Canadá. Se por um tempo 
menor ou maior, não sabemos, pois, apesar de qualquer 
plano que nosso coração faça, sabemos que a resposta 
final vem da boca do Senhor, e tudo o que queremos é 
viver a vontade dEle pra nós.

Em meio a alegrias, preocupações, incertezas e 
até algumas frustrações humanas, o que tem nos 
marcado nesta reta final é a tristeza e a dificuldade de 
nos despedirmos da nossa família. Não só a família de 
sangue, mas também a imensa família que ganhamos 
através de Jesus. Mas sabemos que só tem sido tão 
difícil porque nesse tempo fomos muito amados, 
muito bem acolhidos e muito bem cuidados! Em 

UMA PALAVRA DE DESPEDIDA

nenhum momento nos sentimos sozinhos. E por tudo 
isso nosso coração é extremamente grato. Grato aos 
nossos presbíteros, que se doaram sem medida, que 
frequentemente se colocaram de joelhos e ali, tantas 
vezes, lutaram batalhas minhas, e que nesses últimos 
meses nos aconselharam e nos amaram. Grato por 
cada irmão que cuidou da nossa vida e nos suportou 
com todo amor e paciência. Grato por tantos amigos, 
que tantas vezes encheram nossa casa e nos fizeram 
experimentar uma vida de Igreja simples e prática. A 
tristeza é inevitável porque nenhum de vocês vai estar lá 
e cada um é insubstituível.

Mas o Senhor precisa de cada um aqui (por 
enquanto) e precisa de nós lá, e confiamos que o melhor 
que Ele tem pra nós, Ele tem pra cada um dos membros 
desse corpo que tanto amamos.

Por isso, usando as palavras de Paulo, “avancemos 
para as coisas que estão diante de nós, prosseguindo 
para o ALVO, pelo prêmio da soberana vocação de Deus 
em Cristo Jesus”.

Com muito amor e, desde já, muita saudade,

Andreas, Paula, Nicole, Liz e Benjamin.
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“Deus ouviu o choro do menino” (Gn 21.17 – NVI)

Em nossa experiência no cuidado de crianças vítimas 
de maus tratos, abandono e negligência, percebemos 
que elas sempre são o nervo exposto de problemas 
dos adultos ao seu redor. Na Bíblia, vemos que, quando 
o povo se afastava de Deus e de suas regras, vinham 
consequências sérias. Os profetas bem retratavam isto. 
Em Lamentações 2.11, o profeta diz: “Os meus olhos 
estão cansados de chorar, (…) porque crianças e bebês 
desmaiam pelas ruas da cidade”. Ao estudarmos o 
contexto, verificamos que isso estava acontecendo cerca 
de 600 anos antes de Cristo, e retratava a decadência de 
Jerusalém, que, apesar de ser a cidade de Deus, havia 
se afastado dEle. A rebeldia trouxe como consequência 
a fome, que fez com que as crianças andassem 
desamparadas pelas ruas da cidade. Em Jeremias 47.3, 
lemos: “Os pais não voltarão para socorrer os filhos, 
porque as mãos deles enfraqueceram". Neste caso, a 
“fraqueza das mãos” descreve o terror sentido pelos pais 
ao abandonarem seus filhos durante a fuga.

“Porventura, não é também (o jejum que o Senhor 
quer) que repartas o teu pão com o faminto, e 
recolhas em casa os pobres desabrigados, e, se 
vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu 
semelhante?” (Is 58.7)

Em Porto Alegre existem cerca de 1.100 crianças e 
adolescentes que vivem em abrigos e em casas lares, 
tendo sido afastadas do convívio de suas famílias 
biológicas por diversos motivos. Felizmente, elas 
já estão acolhidas, tendo suas carências materiais 
supridas, porém, ocorre que há uma grande lacuna 
de receberem uma atenção individualizada como 
forma de suprir sua carência afetiva. O projeto 
Apadrinhamento Afetivo visa ofertar às nossas 
crianças e adolescentes um outro referencial de 
convívio como forma de ser um suporte muito 
importante para seu desenvolvimento. Portanto te 
convidamos a abrir tua casa para repartir afeto com 
aqueles que tanto precisam.

COMO FUNCIONA?

1- O apadrinhamento afetivo não é um programa 
de adoção, especialmente de bebês;

2- As crianças disponíveis para apadrinhamento 
têm a partir de 8 anos de idade e é necessário haver 
uma diferença de 10 anos de idade entre padrinho 
e afilhado;

3- É preciso fazer uma entrevista com a equipe 
técnica das casas lares, que pode ser agendada 
com a MARILENE pelo whatsapp:  51 99284-7458;

4- Para efetivar o apadrinhamento é necessário 
apresentar documentos que serão encaminhados 
para aprovação do Juizado da Infância e Juventude 
de Porto Alegre;

5- O agendamento dos momentos que você 
terá com a criança/adolescente será combinado 
de acordo com sua disponibilidade e a agenda 
das casas.

Atualmente não é diferente. A degradação da família 
traz sérias consequências para as crianças. Dados 
estatísticos apontam que é no seio do lar que ocorrem 
a maior parte dos abusos. Recentemente o Conselho 
Tutelar divulgou uma campanha alertando para o perigo 
do “rodízio de padrastos” em casa. Nas instituições de 
acolhimento, cerca de 70% das crianças e adolescentes 
estão lá em decorrência do uso de drogas por parte dos 
familiares. Estas crianças clamam por socorro.

Mas há esperança! Na Bíblia, assim como as crianças 
eram sinal evidente da ruína, também eram sinal 
evidente da restauração. Em Zacarias 8.5, lemos: “As 
ruas da cidade ficarão cheias de meninos e meninas 
brincando”. Neste quadro, vemos a salvação do Senhor 
sobre o povo, livrando-o do opressor (v. 7).  

Em nossa experiência, tratando com crianças 
vítimas de maus tratos, temos percebido que quando 
elas começam a sorrir e a cantar é sinal de que a 
restauração tem se iniciado. Quando elas são tiradas 

O CLAMOR DE 
UMA CRIANÇA

EIS UMA FORMA 
PRÁTICA QUE 
VOCÊ PODE SER 
RESPOSTA AO 
CLAMOR DE UMA 
CRIANÇA:
APADRINHAMENTO 
AFETIVO

Por Dari Pereira

de um ambiente de violência e colocadas debaixo dos 
princípios da Palavra de Deus e de Sua proteção, passam 
a sorrir pela salvação que é chegada. Assim percebemos 
com as famílias, quando elas são salvas deste mundo 
cruel, tudo muda e se faz novo! Continuemos a lutar pela 
salvação de nossas famílias!              

Certa vez conhecemos uma menina de nosso abrigo 
que fez a seguinte oração: “Deus, se Tu existes, não 
deixe eu ser separada de meus irmãos”. Deus ouviu 
sua oração e, contrariando todas as estatísticas, ela e 
seus quatro irmãos foram adotados por uma família. 
Também presenciamos seu irmão menor que, após 
ser resgatado de uma história de opressão, começou a 
sorrir e a cantar. Nesse processo, muitas pessoas foram 
colocadas nas vidas destas crianças, uns para cuidar 
provisoriamente, outros para interceder e, por último, a 
família que os adotou. O Senhor deseja muito responder 
as orações dos pequeninos, mas conta conosco como 
resposta a este clamor.



BATISMO 
Dia 6/10, às 15 horas na Chácara.

CEIA DO SENHOR 
Dia 7/10, às 18 horas no CAMAR.

RETIRO DE ADOLESCENTES (12 a 14 anos) 
Dias 12 a 14/10 em nossa Chácara. Inscrições após os 
cultos a partir do dia 02/9. Valor por pessoa: R$180,00.

RETIRO DE CRIANÇAS (7, 8 e 9 anos) 
Dias 27 e 28/10 em nossa Chácara. Inscrições após os 
cultos a partir do dia 2/9.

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 6h 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

Conheça e divulgue nossa livraria virtual: 
www.livrariadacomunidade.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 n° 2285 - Viamão/RS - quintas-feiras às 20h
Rafael  (51) 99268-7809 e Jorge  (51) 98111-0890
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

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

Durante o fim de semana de 10 a 12 de agosto 
estivemos reunidos em São Francisco de Paula 
para ouvir do Senhor. Esta foi a terceira vez que 
tivemos um retiro de casais organizado por irmãos 
da nossa congregação (Ezequiel, Nick e Beto).
Na fria noite de sexta nos acomodamos no 
aconchegante Hotel Village da Serra. Casais de 
várias idades e localidades se reencontravam ou se 
conheciam, acalentados pelo chimarrão e por uma 
lareira pra lá de abençoada (que foi o ponto de 
encontro das conversas e ministrações).
Nesse clima gostoso o Espírito Santo, através da 
vida do Otocar, nos lembrou de retornarmos ao 
princípio, ao que Deus estabeleceu. “Do homem, 
criou a mulher, auxiliadora idônea, osso dos seus 
ossos e carne da sua carne. Por isso, deixará o 
homem pai e mãe e se unirá a sua mulher e os 
dois se tornarão uma só carne“ (Gn 2.23-24). 
O que Deus estabeleceu no princípio vale para 
sempre. 
No mesmo Espírito fomos lembrados pelo 

Demétrius (nosso amado Dimi), que não devemos 
andar desordenadamente, como alguns irmãos de 
Tessalônica. Apesar do amor que tinham uns para 
com os outros e da perseverança em meio à tribulação, 
receberam a exortação de que alguns irmãos viviam de 
forma desordenada, contrária ao caráter do Senhor (2 
Ts 3).  Ele quer ordenar cada área da nossa vida como 
casal, como família, incluindo nosso tempo e recursos, 
para que nosso casamento seja uma expressão do Reino 
de Deus na terra, um reflexo fiel da relação entre Cristo 
e sua igreja.
No domingo recebemos uma palavra profética de fé 
sobre como devemos oferecer tudo o que temos ao Senhor, 
para que Ele multiplique e frutifique pelo seu poder. 
À despeito da falta de recursos e da incredulidade dos 
discípulos diante da multidão faminta, o Senhor Jesus 
multiplicou o pouco que tinham e alimentou a todos! 
Finalmente terminamos o fim de semana animados com 
o que o Senhor fez e com um lindo dia de sol. Que os 
princípios de Deus sejam não somente aprendidos, mas 
vividos e experimentados por cada casal todos os dias! 

Retiro de Casais 2018  Por Vinicius Campos
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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

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.

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


